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 : שט גוהעט א ױ

 ב ןמחנ יִכ ער

 טהרה תדמ םימ :
 .ןערוגיפ

 .םוטנעטסירק
 א ןייק רעוואלס .י"א



 םינכייצרעפ-טלַאהניא

 רוב סעטשרע

 .םש לעב ןופ טרובעג ןענעוו עדנעגעל יד -- .א
 ,עדנעגעל עטייווצ יד -- .ב

 .םש לעב ןופ ןערהָאי עשרעדניק יד -- ,2
 .טדטטש םמרובעג ןייז טזָאלרעּפ םש לעב רעד -- .ד
 ,ףרָאד ןיא םש לעב רעד -- ,ה

 ,םעדייא ט'רעוועטוק םירפא 'ר םש לעב רעד --
 ,תודדובתה רהָּפֹי ןעבעיז -- ,!

 .תולנתח ןייז ןופ ןעטנעמַאמ-ברע יד -- .ח

 .טנעמָאמ תולגתח רעפיורג רעד -- .ט

 .תולנתח ןייז ןעגעוו ןעדנעגעל יד -- .י

 רעד טרעוו ,רעמיוב ןעשיווצ דלַאװ 8 ןיא -- ,א"י

 .טניורקעג גיחנמ רעשידיא סלַא םש לעב רעד

 ךוב סעטייווצ

 .ןעליוּפ ןיא ןוא ןעינַאּפש ןיא קיטסימ עשידיא יד -- ,א
 רעזירַאּפ רעד ןעשיווצ רעקיטסימ עשידיא יד -- ,ב

 ,עיטַארקָאטסירַא רעכילטסירק
 .תולגתח ןייז ךָאנ דלַאב םש לעב ןופ טייקגיטעט יד --.ג

 ּפ



 .תודיתע עדוי 8 םש לעב רעד -- ,ד

 ןערעדנַאװמורַא ןופ ןערהָאי עגינייא ךָאנ -- .ה
 .שזובישזעמ ןיא ךיז רע טצעזעב

 .עילימאפ ם'םש לעב םעד --

 .חלפת ס'םש לעב םעד -- ,ז

 ,הליבט ךרוד הדובע ןייז ---.ח

 טָאה םש לעב רעד עכלעוו ךרוד ןעגעוו יד .ט
 .ןעברָאװרע םידימלת ענייז

 ,גוצעזטרָאפ --- ,'

 ,םידימלת ענייז וצ םש לעב ןופ ןעגנוהיצעב יד --- ,א"י

 ם"ס םעד סיורא טפור םש לעב רעד -- ,ב"י

 .םידימלת ץנייז ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא
 .רודיפ ם'םש לעב םעד -- ,ג"י

 ס'םש לעב םעד זיא "תודלות, רעד ױזַא יו -- .ד"י
 .ןערָאװעג דימלת

 ןעשיווצ ומוקמ אלממ ַא טכוז םש לעב רעד -- ,ו"ט
 ,םידימלת ענייז

 ךוב סעטירד

 .םש לעב ןופ המיש עשיזיּפַאטעמ יד -- .א

 רעשידיא רעד ןוא םזינַאמ רעשיזָאניּפש רעד --.ב
 | ,םזילַאוד

 .םזיאעטנַאּפ רע'ט"שעב רעד -- .ג
 ןעשיזָאניּפש םעד ןעשיווצ ןעלעלַארַאּפ -- ,ד

 ,רע'ט"שעב ןוא םזיאעטנַאּפ
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 ךוב טענשרע
 זילנתה םוצ יב ןעריובעג ןופ





 ֿבוש-םש-לעב לאושי 'ד רעצעו .צ .ש
: 

: 

 שי ר-

 טבעלעג טָאה בוט םש לעב רעד רעכלעוו ןוא עֿכַאּפע יד

 'כיוו ןוא עטסערנ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,טקריוועג ןוא

 .עטכישעג רעכילשנעמ רעד ןיג ןעכַאּפע עמסניט

 -טנע יד טלָאמַאר ןעננאנעג ןיא טּפמעט ןעכניג א טימ

 רעטפאהרעכעיפ א טיס .קנַאדעג ןעכילשנעמ ןופ גנולקיוו

 ףךיז ןופ ןעפראוואוצבארא טלייאעג ךיז רע טאה עיגרענשע

 ךַאנ ןיא רע עכלעוו ןיא ,ןעטייק ענרעזייא יד רעכינ טא

 ןעוװעג זיא סָאד .רעטלאלעטימ ןופ טדרעימשעג ןעבילבעג

 ןעו ןענייז סאו ,ןעכַאּפע עטסרנעויהרב יד ןופ ענייא

 ןיק .ןעװעג עטכישעג רעכילשנעמ רעד ןיא ןיא סע

 רעטנוא ץאלּפ ןייז טימ טלַאמאד ןעוועג ןעדעירפוצ זיא ךַאז

 טפאשנעדייל רעויסלאװנאק טימ ךיז טָאה ,סעלַא .,ןוז רעד

 טָאה סע ,ןעסירעג טלעוו רערעיירפ ןוא רערעטיירב א ןיא

 "ראפ עיינ ךַאנ טפאשקנעב רעכילדנענוא רעד ןופ "ץוצינ , א

 טימ טייהנעדירפוצנוא רעכילדנענוא רעד ןופ ץוצינ ט ,ןעמ

 -אש רעמיא רעד ןופ -- ןעמראפ ענעמַאשעג ןיוש עטלא יד

 י'נעמ םענעי ןופ תומשנ יד ןיא עינרענע רעכילטעג רעדנעפ

 וצ גנאלרעפ א םחיא ןיא טָאה ןוא -- םעשזדנאלברעפ רוד ןעש

 ןוא לימש טלאמאד זיא ךָאז ןייק ,ןעפאשעכ טלעוו רעיינ ַא

 -ענ טָאװה סעלא ,סעלַא .ןענאטשעג ז"אלמ ןייז ףיוא גיהור

 "ףאֿפ עטלא יד ךיז ןופ ןעטראוואוצכארשא טלַאמַאד טבערטש

 ,ןעמראפ עיינ ,ערעדנא ךיז ףיוא ןעהיצפיורא ןוא ,ןעמ
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 בומ"םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 יד ןופ טימ רעד ףיוא ןענעלעג זיא עכַאּפע עניזַאד יד

 רעד ןופ עטכישענ רעיינ רעד ןיא תופוקת עטסערג ייווצ

 "יווצ ןוא "עכַאּפע-סנַאסענער , רעד ןעשיווצ ; טייחשנעמ
 -אווער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ עכַאּפע רעד ןעש

 טרָאװ עטצעל סָאד טרירטנעצנַאק ךיז טָאה רחיא ןיא = .עיצול

 םייצ רענעי וצ דיז טָאה עכלעוו ,עכַאּפע-סנַאסענער רעד ןופ

 רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןוא טפעיטרעפ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 םעד טימ ןעמַאוצ -- סעיציזַאּפ ערהיא טקרַאטשרעפ

 -נָא ןיוש ךיז ןעבָאה סע .עכָאּפע רעיינ רעד ןופ "תישארב ,

 עסיורג . יד ןופ ןערוטנאק יד רהיא ןיא ןעקדרעמעב ןעכיוהעג

 -לָאװער עשיזיוצנַארפ עסיורג יד עכלעוו רַאפ ?ןעּפיצנירּפ

 רעד ףיוא טבעוװשעג ןיוש טָאה סע .טפּפמעקעג טָאה ןאיצ

 - -סירעּפאלקיצנע יד ןופ טסייג רעסיורג רעד חפוקת רעגיזַאד
 ןופ םעטא רעד רהיא ןיא טלהיפעג ןיוש דיז טָאה סע ,ןעט

 -- רעטסייג עסיורג יד

 ,רעטלאוו ןוא גניסעל ,טנאק ןוא אסור
": 

 -לעוװו ,םָארטש-ס'טייחיירפ רעניטכעמ רעזעיד טָא ןוא

 ןערעיומ ענרעזייא יד ןעכארבעגכרוד דילצנעג טָאה רעכ

 -סעמרעפ ךיז טָאה רעטלַא-לעטימ ןופ טסייג רעד עכלעוו ןיא

 רעשידיא רעד ןופ ןערעיומ ענעזייא יד ךיוא טָאה ,טניט

 רע טָאה טפארק רענידלאוונ א טימ .ןעכארבעגכרוד ַאטעג

 -ַאיצולַאװער ןייז ןעטראד טָאה ןוא ןעסירעגניירַא ןיהַא ךיז

 .ןעביוהעגנָא טייקגיטעט ערענ

 רעד ךיז טָאה ןעננוטכיר ענעדעישרעפ יירד ןיא ןוא

 עשיריא עסיורג יירד .,ןעסַאנעצ םָארטש רעיירפ רעגיזָאד

 -ייא רעדעי .טײברַאענ ןהָאפ ןייז רעטנוא ןעבַאה רעטפייג

 ,טייבראעב תומא 'ד ענענייא ענייז טָאה ייֵז ןופ רענ



 בוט"טש-לעב לארשו 'ר יע צעז ,צ ,ׂש

 םעד ףיוא ןעוועג זיא גנוטכיר ןייא ןופ טייקניטעט יד
 ןופ סעיבעג םעד ףיוא ,גנודליב רעשידיא רעד ןופ טעיבעג
 ןיא טנעמעלע ןעשיפַאזַאליפ םעד ןעקעוו ןופ ,גנורהעלקפיוא
 ףנוטכיר רעניזָאד רעד ןופ לעיצ סָאד .קנאדעג ןעשידיא
 טטעג רעשידיא רעד ןיא רעטסנעפ ַא ןענעפע -- ןעוועג זיא
 -ענניירא ןענעק לָאז קלָאפ עשידיא סָאד ידכ ,ַאּפָארייא וצ
 ןופ עילימַאפ-רעקלעפ רעניימעגלַא רעד ןיא ןערעװ ןעמונ
 .טייחשנעמ רעלערוטלוק רעד

 -שרע רהיא ךיז ראפ ןענופעג טָאה גנוטכיר עגיזַאד יד
 ןעוועג זיא רעהעטשראפ רהיא .,דנַאלשטייד ןיא ץַאלּפ ןעט
 .ןאזלעדנעמ השמ רעטמהירעב רעד ,ןמ"במר רעד

 רעד ןיא ןעסַאגעגסיױא ךיז םָאה גנוטכיר עטייווצ יד
 ןעמורק םעד ןופ חומ ןעשידיא םעד ןעיירפעב וצ גנובערטש
 -אכס רעפרַאש ןוא רעטהערדרעמ רעד ןופ ,לוּפלּפ ןעשינ'בר
 עדנערהיפפיונוצ דנַאװ א טיס דנַאו ַא יד ןופ ,קיטסאל
 טלָאמאו זיב זיא טלעוו עשינ'בר יד עכלעוו טימ ,"םיקולח,
 ונוטכיר עניזַאד יד סָאװ ,לעיצ סָאד .ןעוועג םגיטפעשעב
 לעסיבא ןעכיילנוצסיוא -- ןעוועג זיא טלעטשעג ךיז טָאה
 -ןירא ,חוס ןעשידיא ןעטסורקרעפ ןוא ןעניד'לטשּפ םעד
 םעד ןיא קינאל ןוא גנונדרַא ,םעטסיס לעסיבַא ןעגַארט
 ,רוטארעטיל רעשי'דומלת רעד ןופ םוידוטש'

 רעד ןעוועג זיא גנוטכיר רעזעיד ןופ רעהעטשרַאפ רעד
 .ןואנ רענליוו רעטמהירעב

 רעד ןיא ןעסַאנעגסיױא ךיז טָאה גנוטכיר עטירד יד
 עטרעטאמרעפ סָאד לעסיבַא ןערעטנומוצפיוא --- גנובערטש
 ןוא עטרענייטשרעפ יד ?עסיבא ןעבעלעב ,ץראה עשידיא
 ייב ןעקעוו ,קלָאפ ןעשידיא ןופ ןעלהיפעג עטרעווילגרעפ
 -ַאמ ,עיזַָאטנַאפ ענעפַאלשעגנייא ןייז ןעלנעילפעב ןוא םהיא
 -- ןעוועג קעווצ רהיא ןיא סע .טולב !ייז ךילגעוועב ןעכ
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 בוטימש-לעב לאושז 'ר רעצעז .צ ,ש
 .הי-+ *

 "על ןעשידיא םעד רעביא רעיורט ןוא טעמוא ןופ הלשממ יד

 ןוא תובצע ןופ סנעקלַאװ ערעווש יד .ןערענעלקרעפוצ ןעב

 יוצ ,טסירדעג טלעװ עשידיא יד ןענטה סאו ,חרוחש הרמ

 טייקכילהערפ לעסיבא ןיהַא ןענניירבניידא ןוא ןעביידטרעפ

 ,טייקניטשט-סנעבעל ןוא

 םראפ רעד ןיא טקירדעגסיוג ךיז טָאה גנובערטש עזעיד

 לארשי 'ר זיא רערהיא רעהעטשיראפ רעד ןוא --- תודיסח ןופ

 ,ןטוועג בומ םש לעב

 ןענאה ןעננוטפ' ר ייוצ ענעי טִצ סאו ,סלאטַאד ןוא

 ישרעביוא יד ןעשיווצ רעננעהנא ערעייז וענופענ ןוא טכוזעג

 עשיטארסאטסירא רחעמ יד ןעשיווצ ,קלָאמ ןופ ןעטכיש עט

 עשיריא עליואוו ןוא םידסול יד ןעשיווצ ,ענייז ןעטנעמעלע

 רהעכ א ,עשיטשאדטאמעד רחעמ א גנוטכיר עטירד יד זוא ,ּםעק

 קלאפ ןעצנאנ םעד ןעשיווצ טאה יז .ןעוועג עכילמיטסקלאפ

 ןעוועג םינ זיא טָאד .ןענופעג ןוא טכוזעג רעננעהנא ערהיא

 ירעפ ,ענעבילסענסיוא רַאפ ,םיסחוימ ראפ גנוגעוועב ןייק
 ןעטכיש עטיירב יד וצ ךילכע:טּפיוה ךיז טָאה יז .טרהעק

 ענהעש תורצוא ערהיא עלַא טָאה יז .טעדנעוװעג קלָאפ ןופ

 ערהיא עלַא טָאה יז .טלעטשענ קלאפ ןע'טושּפ ןופ תושר ןיא

 ..טקנעשעגקעווא ןומח ןעכטפנייא םעד רעמיטנייר

 ייוצ עטשרע יד ןופ רעהעטשרַאֿפ יד ןעוו ,םלָאפַאד

 ופ רעוייו נעו א רדערהעל יד ןעוועג ןענייז ןעגנוטכיר

 יז ייז עכלעוו וצ ,יד ןופ רָאנ ,חלונס ידיחי ןּופ ,ענלעצנייא

 טאה -- ןעמוקעג תוטיש ערעייז ןוא ןעעדיא ערעייז טימ ןענ

 לאז רע ,םעד ןיא קעווצ-סנעבעל ןייז "םש לעב , רעד ןהעזעג

 -- קלאפ ןעצנַאנ םעד רַאפ רעזייוו-נעוו ןוא רערהעל ַא ןייז

 יװ ,רחעמ ךָאנ ןעסַאֿפ עדנעסיוונוא ןֹוא עטסָארּפ יד רַאפ

 .ןעטכיש טרעכער יד רַאּפ

=== 
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 ןטיםט-לעב לארשו 'ר ױ"צ צצ| ,צ ,ׁש 2 5 :
| 

 עננשגעג קלאפ ןעצנאנ םוצ טרָאו ם'טאנ םימ ןיא רע
 רערהעל א יװ ליפט טיִנ ייז וצ רע ןיג ןעמוקעג ןוא

 ןעטייו א ןפ םיִנ יז ןופ רענווא יה רַאנ ,ךירדפ א יו
 -ףארא קלאפ םוצ רע טאה יניס גראב ןעכיוה ט ןופ ,ץנטססיד
 .טרערעי "םינפ לא םינפ , ייז וצ םָאה רע .טרערעג

 ערעווש ןייק טיפ םינ ןוא

 טיש עיינ ןייק םימ טיג ,ןעמ

 ןעלאז ייז ,ןערטדאט טייברא ןוא היפ עטנגערטשעגנא לעיֿפ
 הימ טינ ,ןטרעװ ןעֶטונעגנַא םהיא ןופ ןענעק
 טענער ט ט רעסיוא -- ןעמוקעג ייז וצ רע זיא ןע'תמכא
 תסא רעט סע רנ רעד וט ,תמ ט ןע סיוורג
 .שנעס רענירע בעל א ויא

 ןייק ןעצענניא ראו ךיז םימ רע טגאה ייז וצ גירנעמוק
 2 ץסיורנ ןיז קלאמ םוצ טאה רע ,סכארבעג םינ תוחול
 "ווא ןוא טיירב ןייז ייז טאט רע .טכארבעג המשנ עניטכיל
 עפייר ירד ט אה ר ע .טסנעשענקעווא ן'רשה גיהור
 הספש נ רענעגייא רעייז ןופ תורצוא
 ףפעייז ייז סיס ט אה ןוא טייר פ ע 3
 טרעט יצעכ טל?לעוו עספירא ןוא עיורג
 ווא עכייר ןייו ייז רַאֿפ םאה רע
 טסקעלפטטנע טלעוו עכילרעניט ענהצש
 א יד רהיא ןיא ןעב אה ייזו ןוא
 פא רע נענייא רעייו ןופ גנולנעיּפש
 והעורעד ט?7עוו רעכילרענ

 טימ טאה ןוא -- ןעמוסענ סלאפ ןע'טושּפ םוצ זיא רע
 -- טרערענ ךטרפש רענעגייא ןייז ףיומ םהיא

 שטסנהעש טוגד .לחיפענ ןוא ץראה ןופ ךארפש רעד היות
 םעד רע טָאה ,טגאמרעֿפ טאה חפשנ ןייז סאו ,עטסכייר ןוא
 ,טקנעשענקעווא קלאפ

 ןימ ר 6 ריש
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר ועצעו ,צ ,ש

 ".חדמ דגנכ הדמ , ןוא

 -ַאטנַאפ יד טָאה דארג ןעטסנעש ןוא ןעטסכעה וצ זיב

 יד ןעבעוו ןוא ;עקירטש וצ טקנערטשעננַא דיז קלאפ ןופ עיז

 ןוא ןעבעל םעד ןעגעו ןעדנענעל עטסנעש ןוא עטסניצרַאה

 ןוא עטסנעש סָאד .דלעה ןעטכעילעב רהיא ןופ ןעקריוו

 ןופ סע טָאה ,טנַאמרעפ טָאה קלאפ סָאד סָאװ ,עטסניצרַאה

 ןעטפאהרעביוצ םענעי טָא נידנעניּפש ,טכַארבעגּפױרַא דיז

 לעב ןופ רהיר ןוא רהעק ןעדעי טָאה יז ןעכלעוו טימ ,םידָאפ

 טָאה הלונס-ידיחי ענינייא ךאנ רעפיוא .,ןעטסַאמעג םש

 לעיפיוזַא עיזַאטנַאפ-סקלַאפ עשידיא יד ןערעדנַא ןייק ןענעוו

 עלַא טָאה יז .ןעּפַאשענ טינ ןעדנענעל ענהעש ןוא עגיצראה

 ןעראדנענעל םעד גידנעבעוו ,ןעזָאלעג יירפ ןעצינערג ערהיא

 "נייא דלעה ןעטבעילעב רהיא טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,לעטנַאמ

 ווא ןעבעל ןייז ןופ טנעמַאס ןעניצנייא ןעדעי .טליהעג

 ַא ןיא טינ םהיא לָאז יז ,טזָאלענכרוד טינ יז טָאה ןעקריוו

 -עי ,ןעל'בוט ןעלהארטשדזענוז ערַאדנענעל ןופ ןעצנַאנ ַא םי

 ןעבעל ןייז ןופ טנעמַאמ ןעטשרע םעד ןופ ענייז גנוגעוועב עד

 ןוא רעביוצ ןופ עצנַאנ ןעטלעוו טימ יז טאה ןעטצעל םוצ זיב

 ,טבעוועגכרוד עיזַאטנַאפ

 .ןעבילבעג טגידירפעבנוא ךָאנ יז זיא ץלא ןוא

 ןוא טפַארק-סגנופּפעש רהיא ךָאנ ךיז טָאה ץלא ןוא

 .טּפעשענסיױא טינ טסול-סגנופּפעש

 ןופ ןעצינערג יד רעביא דיוא טייקניטעט רחיא יז טָאה

 ןערַאדנענעל רהיא םהיא טָאה יז .ןעגָארטעגרעביא ןעבעל
 .ןעבעגענטימ רבק ןיא ךיוא לעטנַאמ

 טָאה רע סָאװ ,נעוו ןעצנַאג םעד יז טָאה רָאנ טינ ןוא

 ועזיור ערַאדנענעל ענהעש טימ ,טכַאמענכרוד ןעבעל ןייז ןיא

 ןייז וצ טאה סָאװ ,געוו םעד רעכיא ךיוא רָאנ ,טעכענסיוא
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 םוטימשילעב לארשי 'ר ועצ עו .צ ,ש

 "עג ערהיא ןעמולב עטסנעש יד יז טָאה ,טרהיפעג ןעבעל

 .ןעפראוו

 לעב ןופ טרובעג םעד ןעגעוו זנוא יז טָאח ױזַא טָא ןוא

 .ןעמַאשעג עדנעגעל עדנעגלאפ יד םש





 בוטימש-לעב לארשי 'ר רצצצו .צ .ש

 א
 ,םש לעב ןופ ט"ובעג ןענעוו עדנעגעל וי

 .ןעטכיילעב לארשי ?כ ןופ ןעניוא יד טעװ סאװ ,ןהו א טימ ןעגנאנעב ןיא רע סָאװ ,םשה שודק ןעטיורג םעד ראפ ןעניולעב םהיא טעװ רע זַא ,ן'והילא ףרוד ןצ םתיא טגָאז טָאג ---.ןויפנ םעד ייב טהעטש רע -- .טהיא ןיא ךיז טבעילרעט "סה ץעוי, ןענירעהירפ ןופ רעטכַאט יד --- .ןעװעג םיעשת ןב ַא ןַאד ןיוש זיא רע --- .גינעק ןופ ץעוי לעב ףעד טרעוװ רע --- .טכענק א ראפ טפיוקרעפ טרעװ רזעילא 'ר רעטַאֿפ ןייז --.ןערעטלע ענייז ---.ט"שעב ןופ טרוכעג םעד ןעגעװ עדנעגעק רד

 םידַא ןַא טָאה ,ףראד א ןעבעל ,איכאלאוו ןיא ץעגרע
 ןוא טיוג טיורג ןיא .טנהָאוװעג קלאפ רַאּפ טלַא דנעלע ןוא
 יז .טכארברעפ ןערהאי ערעטלע ערעייז ייז ןעבאה תוקחד
 ענייק טינ ןוא רעדניק ןייק טינ --- טגאמרעפ טיג ראג ןעבאה
 ,רעמיטכייר ערעדנַא

 -עב רעביור ?עטרעטש עגיזַאד סאד ןענייז םויה יהיו
 ,רענהאוונויא יד ןופ ןעדעי ייב ןעמונענוצ ןעבאה ןוא ןעלַאפ
 יבר ןיא ןענייז יז ןעװ .םנעקעג ראנ ןעבַאה יז סאו
 ןופ ןעמַאנ רעד ןעוועג זיא יוזא -- ןעמוקעג זיוה ט'רזעילא
 ,ןענומעג טינ ךאז ןייק םחיא ייב ייז ןענאה -- ןטמ ןעטלא
 יז ןעבאה .סע ןעמהענ וצ ייז ייב ןייז םרעוו לָאז סאו
 הא ךיו טימ קלאפ ראמ עטלא סָאד ןעמהענוצ ,ןעסַאלשעב
 -עג םנ א רעבָא ןיא .טכענק ראפ ץעגרע ייז ןעפיוקרעפ
 טהערדעגסיוא דנעה ערעייז ןופ ךיז טָאה עטלַא יד ןוא ,ןהעש
 ,ןעמטלטנא טדאטש רעטייווצ א ןיא ןוא

 א



 בוט-טש-לעב לארשו 'ר רעצעז ,.צ ,ש

 ןיא רעביור יד ייב זיא רעבָא רזעילא 'ר רעטלַא רעד

 .ןעבילבעג דנעה יד

 .ןעוועג ןעליוו ס'טָאג זיא ױזַא

 רעטייוו א ןיא ן'רזעילא 'ר טפיוקרעפ רעכיור יד ןעבאה

 /  .עריא ןייק ןענופעגנ טינ ךיז ןעבַאה סע ואוו ,ץיגרע הנידמ

 לעב םעד טנעידעג רזעילא 'ר טָאה יירטענ ןוא ךילרחע

 .ןעגנַאגעגקעװַא טייצ קיטש א יא יױזַא ןוא .םענייז תיבה

 ףךילרהש יו ,ןהעזעג טָאה רענייז תיבה לעב רעד ןעוו

 רהעז םהיא ייב רע טָאה ,םהיא טנעיד רזעילא 'ר יירטענ ןוא

 ןומ רעטלאוורעפ םעד רַאפ םהיא טָאה ןוא ןעוועג ןח אשונ

 .טכַאמענ זיוה ןייז

 לאז רע ,תיבה לעב ןייז ןעטעבעג ןַאד טָאה רזעילא 'ר

 עי ןוא גָאט עחור ןייז ראמ תבש ןופ גָאט םעד ןעקנעש םהיא

 .ןעוועג אלממ ענייז חשקב יד טָאה רענ

 טאה רזעילא 'ר ןוא ,ןעפַאלענ טייצ יד זיא ל?ייוורעד

 רע ןעס טכענק ַא גידנעייז סאו ,ןעטילעג םידוסי עכילקעוש

 זעוו ,ןָאהט וצ ןעוועג טנהאוועג זיא רע יו ,טָאנ ןענעיד טינ

 רהעז ךיא טאה רע .ןעװעג טייהיירפ רעד ףיוא זיא רע

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,רעטלא ןייז ךאנ טסנעבעג קראטש

 .טבארברעפ ןעבעל ןעצנַאנ ַא

 .ןעמילטנַא ןענעוו ןעטכארט וצ ןעביוהעגנַא רע טָאה

 --- ןעזיוועג לעמיה ןופ םולח ןיא רעבָא םהיא ןעמ טָאה

 ןעו .טינ ךיז לייא .,העשה תא ןייז קחוד טינ טסלאז

 .זעטיוו ןעזָאל ריד ןעמ טעוװ ,ןעמוק טייצ עניטניר יד טעוו סע

 רענייז תיבה לעב רעד םהיא טָאה םורָא טייצ ַא ןיא

 .רלמה ץעוי םוצ טקנעשענקעװַא

 ןוא טייצ רחעמ ןיוש רועילא 'ר טָאה דלמה ץעוי םייב

 ,הלפת ןוא הרות טימ ךיז ןעכענוצנא טשהעגנ טייקכילנגעמ

 -עגענבא דחוימ רדח א םהיא טָאה דלמה ץעוי רעד םודָאוװ
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 בוטיםשילעב לארשו 'ר רעצעז ,צ ,ש 7
 איז שד ישיר

 שאול

 ווא רות ןיא טייצ עצנַאנ יד ןעטראד םאה רע ןֹוא -- ןעב
 .טכארברעמ חלפת

 זא ,ןעקרעמעב וצ ןעביוהעגנא ?ייוורעד םמה } ינעס רעד
 טימ םינינש-חכולמ ענייז עלמ ןענייז ןא םייש סיטש א ןופ
 ןעביוהעגנַא רע םאה .קעוט החלצה רעטיורג רעיוהעגנוא
 -ענ רהאוועג ן'רזעילא 'ה ןעגעוו יא רע יב ןעשרנ פול 3אנ
 רו

 םעד ראפ םחיא טאה ןוא ןעמונעג ךיז וצ םהיא רע אה
 .טכַאמעג ןעיומרא ענייז רעביא רידנַאמַאק טּפיוה

 -רעד קילנ ןעסיורג םעד רטפ רעבא ךיז סא רזעולא '"
 םהיא לאז ערה רעי רעד טאהעג ארומ טאה רע .ןעקארש
 -פעװ ןצ ,דמעמ ןעסיורג םעד סיס וע דנעלכרעמ ןעניוא יד םינ
 יד ןערעוו טכער םחיא ייב ןיוש לָאז סע ,ןעמוסעג ןיא רע ןעכ
 ןעגנערברעפ וצ ,ןעכעל וצ ךאנ טָאה רע סאוו ,ןערהאי עלא
 ,ןערדיא טינ ןעשיווצ

 ןעחערדוצסיוא דנעה ן'ןטש ןופ ךיז ! ןעמאלשעב רע סָאה
 -יוהעננא םענייז ףפמַאק םעד ךאנ םאה רענעי רעדיוא ךָאנ
 העמשה יד םחיא רעמיא טבורּפעג טָאה רע רעדייא ױאנ ,ןעב
 .ןעביאסיוא ענייז

 -עישרעפ ןטטכארט ֹוצ ןעביוהעגנא בעריו רע טָאה
 .ועפיולטנא חנידמ רעד ןופ לָאז רע יוזש יו ,רענעלפ ענעד

 ןעסיוו טזאלעג לעמיה ןופ רעריוו רעב8 םהיא ןעמ טאה
 ,ןעמוקעג טינ ץלא ךאנ ןיא העש יד ןט

 '} ןוא ןעבראטשעג רלמה ץעװ רעד יא לייוורעד
 טאה גינעק רעד ןוא ןעמונרעפ ץט 58 ןייז טעעי טָאה רזעילא
 8 ראט ךלמח-ץעוי םענעבראטשרעפ ןופ רעטכאט יד םהיא
 .ןעבעגעג בייוו

 .רהיא וצ טרחירענוצ טינ רעבא ךיז טאה רזעילא 'ר
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ו רצצ}צז .צ .ש

 םיראו .ןערארעג קנטרק טינ רעיש ןופרעד יז זיא

 ריעילא 'ר וצ ערהיא עכעיפ יד ןעוועג זיא םסיודג

 'ר ךיז ראפ לאז יז ,טעדנעוועגנא יז טָאה ןעטייקכילגעמ עלא
 ע עבעיל ם'רזעזלא

 ) ראו ןייס רעכט טאה סע

 ץבילבעג ןייר ןֹוא גילייח זיא ד:עילא 'ד

 -חעלקרע רחוא לז רע ,םהוא וצ ןענאטשענוצ יז זיא

 .רחיא ןופ טרעטייוורעד יוזט ךיז רש טלַאה סָאורַאפ ,ןער

 ןיא רע זא ,רדוס םעד ןעועג זטנמ רחיא רע טאה ןַאד

 ילקילנ ןוא טוג ןעלהי ךיִז ו רע ןַא ןוא ,דיט ַא

 -ענ רערירב ענייז ןעשיוצ לאפאכאנ ךיז טעװ רע זיב
 .ןעניפ

 סאד םָאה יז ןעוו ,ןעוועג ןעצרעטש ערהיא ןענייז םיורג

 -ַאכ רעד ןעוועג רהיא ראט זיא ךילקערש .,טרעהרעד סעלא

 -םטה עלט זא ,טנייצרעביא ךיז םאה יז ןעכלעוו ןיא ,טנעמ

 ןענייז ,זעניוועג עבעיל ןייז ךַאד ךילדנע לָאז יז ,ערהיג ןעגנונ

 ךילקערש .ןעראלרעפ :יבווא ףיוט ןיוש רחיא רַאפ טצעי

 טימ ןעזומ ךיז טעוו יז זט ,קנאדעג רעד ןעוועג רהיא רַאפ זיא

 .ןערייש גידנעטש ףיוא םחיא

 ןופ להיפעג עסיורג םאד ןעוועג רכֹונ רעבָא טָאה סע
 ,םהיא וצ טלהיפעג טָאה יז סָאװ ,גנורעטענרעפ ןוא עבעיל
 דוס ןייז רהיא רַאֿפ טָאה רע יו ,דלאב םהיא םָאה יז ןוא
 -עננוא ךיוא םהיא םָאה ןוא טקישעג םייחא ,ןעוועג חלגמ

 .ןעבענעגטימ רעבליז ןוא דלאנ ןופ תורצוא ערעיוה

 -רעפ ןעצנַאנ ןייז םהיא ייב ןעט טטח רעבא געוו ן'םיוא

 ,טביורעגקעוװא ןעגעכ

 ןוא דְלָאנ ןופ ןיול ןערעסערג א םהיא רטפ טאה םָאנ

 -ויב זיא רע סאוו ,ןויסנ ןעסיורנ םעד ראפ טיירגענגנא רעבליז
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 בוט-םש-לעב לארושי 'ר יועצעו ,.צ ,ש

 -יורג רעד ןופ תוכז ןיא ,טכיירגרעד דובכ ןוא קילנ ןֹופ הנרדמ

 .ןעזיווענסיורא םָאה רע סָאװ ,םשה שודק ןופ הגרדמ רעס

 לאז סע ,ןעוועג קלאפ םייב םש לעב רעד זיא רעייט וצ

 -ַארקַאטסירַא יד ןעלעוו ענייז ןערהַאי עשרעדניק יד ןליפַא

 ןיא רעייט וצ .!עקנעשקעווא םיסחוימ יד ,ןעטכיש עשיט

 לָאז רע סָאװ ,טימרעד ןענעגונעב ךיז ןעלָאז ייז ,ןעוועג ייז רע

 טפראדעב ןעכַאה ייז .ןייז טסייג םעד טיול רָאנ רערעייז

 --- ןייז רערעייז שיילפ ןוא טולב ןיא ךיוא לָאז רע

 םענייא ןופ זיוה ןיא עלעגעיוו רעדניק ןייז ייז ןעבָאה

 ,טלעטשענקעווַא ןערעייז ןופ

 םוחי טימ ןעדלעה ערעייז םינבר ןוא םידמול יד ןעלָאז

 ןעגעוו זעלהעצרעד תואלפנו םיסנ ייז ןעלַאז ,ןערעיצעב ףעירב

 -לע ןוא םעדייז ענעדעישרעפ עֶלַא יד ןופ הלודנו הרות רעד

 רעייז טָאה םלוע לש ונובר רעד עכלעוו טימ ,סעדייז-רעט

 ,ךילמיטסקלַאפ לעיפוצ זיא םזידיסח רעד ,ןעוועג הכזמ לודנ

 לאו רע ,טּפאזעגכרוד םזיטַארקַאמעד ןע'תמא ןַא טימ לעיפוצ

 זופ דליב סָאד ןעלַאמ םייב ןעצונעב ןעברַאפ ענױזַא טימ ךיז

 ,דלעה ןייז

 ןופ ןיורק ערַאדנענעל יד טאה עױַאטנַאפ-טקלַאפ יד

 ערהעל ןי יז ןופ ?ירעּפ ערעייט יד טימ טרובעג ןיי ז

 -- טצוּפעב

 טאג ייב זַא ,טגידערּפענ ךילרעהפיואנוא ךָאד רע טאה

 זיא ,"יעב אביל אנמחר , זַא ,ןַאהרַאפ םיסחוימ ענייק ןענייז

 .הנוכ יד ,ץרַאה סָאד ןיא רקיע רעד

 רע'רשכ ַא זא ,גירנעטש טנערהעלעג ךָאד ר ע סָאה

 "עוו םינ טָאג ייב זיא ,ץראה םע ןַא וליפא זיא רע ןעוו ,ךיא

 .רעסיורג א ןדמל א יװ ,טנעלעננַא רעגינ

 "אק ךַאפנייא א זַא ,טנערעלעג טינ ןעד זנא רע טאה

22 



 הוט-םש-לעב לארשי "ר יעצעו ,צ ,ש
 יא

 ולימא טסייוו סאוו ,סאטסארפ ט ןעדיא א ןופ "םילחת , ?עטיּפ
 םוצ רעטנעהַאנ לָאמא ןעק ,ןוםרעד "תולמח-שוריּפ , םעד םינ

 א ןדפל = ןיפ ארטנ טַאלכ א יו ,ןעכיירגרעד "דובכח שסכ,
 .וטסיורג
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 בוטיסשילעב לארשי 'ר רעצ עז ,צ ,ש

= 

 ג.ערנעגעכ עמייוומ

 5ֿפש ונובר רעד --ט"שעב ןופ טרובעג םעד ןענעוו ערנענעל עמייווצ יד

 הפומ רוד םעד המשנ רעטיורג גידלאונ א טימ ןעטַאקשעב טָאה םלוע

 ףפטאק רעד --טקישעגכַארַא ט"שעב ןוֿפ המשנ יד רע םָאה ,ןייז

 טירוצ ןסטש רעד טמוק "שאר יופחו לבא, ---מ"ס א ןהילי ןעשיווצ

 .רענײז תוהילש רעד ןופ לעטיה ןיא

 ןופ טרובעג םעד ןעגעוו עדנענעק עטייווצ יד ךיוא ןוא

 ךױא .רעטקטראה םענעניוא םעד ךיז ףיוא םגָארט ט"שעב

 -עו ןעפהעצרעד ןא םינ ראנ טסייו עדנעגעל עטייווצ יד

 "טיורג ןיינ ןענעו ןוא רזעילא 'ר ןופ סוחי ןעפיורג םעד ןענ

 רחעז ןעלהעצרעד וצ יז טסייוו ראפרעד .ןדמל טלט טייק

 -יורג ןייז ןענעוװו ,תובוט תודמ לעב סלא םהיא ןעגעוו לעיפ

 ןייז ןענעװ ,,אטוה, א ולימא ןעו ,ןעדיא וצ עבעיל רעס

 -ודלאוועג םעד ןענעו ןוא םענייא ןעדעי רַאפ דנַאה רענעפַא

 ,ןערילארטנאק ךיז ןענעק וצ ,ןעסעזעב ןיא רע סאו ,חכ ןענ

 "ןרצי תא שבוכ , א ןייז ןענעק וצ

 עדנעגעל עועיר טלהעצרעד --- יורפ ןייז ןוא רזעילא 'ר

 טָאה תווצס עלַא יד ןופ .טכעלענ ףראד א ןיא ןעבַאה ---

 -ענ םייקמ םיהרוא תסנכח ןופ הוצמ יד ןעטסרהעממַא רע

 יד ףיוא טאה רע זש ,טייוו יוזא ןעגנאגרעד זיא סע .,ןעוו

 -עגנא ייז טָאה ןוא טלעמשעג םירמוש ףראד ןעבעל ןעגעוו

 ,ןערהַאפכרוד ןהעו ןעלעוו ייז סָאװ ,םענייא ןעדעי זא ,טנָאז

 ךדלאב םהיא ןעלַאז ןוא רעטייוו ןערחאפ ןעזַאל טינ ייז ןעלאז



 ףוט"םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ׂש

 טי וצ ןטרטלפ חרר ןא יו :ײ '| סאו ךאו עטשרע יד ןוא ,ןעננערב ןיוח ןיא םהיא וצ

 ,ןעננאפרעל וצ םהיא הבדנ ענעש 8 -- ןעוועג זוא ,ןעמוק

 יע

 עג .לעמיה ןעטעביז, ןיא ףיִז ןיא הלעט לש טילטב 24 7 5 . 8 8 יו

 ענייז ןופ ףליה רעד טיפ טאה םלש לש ונובר רעד

 םאוו ,תוכשנ עֶקיֹורְג יד ןופ טנעבערעג ?חָאצ יד םיכאלמ

 .ןענופעג רוד םענעי ןיג ךיז ןבָאה

 "תוקידב עבש ,3 המשנ רעניצנייא רעדעי ןעפ טאה

 .ןעוועג קדוב

 לערעלעט א ףיֹוא רודה יקידצ יד ןופ םענייא ןעדעי

 ,טגעלעצ

 .ןעכילבענ ןעדעירפוצ טינ זיא "?וכיבכ ,

  טש רעניטכיר רעד אטינ

 .ס 6 ןעוועג ןענייז תומשנ עטיורג

 .טלהעפצנ עסיורג רַאָנ יד רעבַא טָאה סע

 טימ רוד םעד ןייז הכזמ ןעטטלשעב ר ע טָאה

 רעד ףיוא ןעוו ןענייז סָאװ ,תומשנ עטפערנ יד ןופ רענייא

 יד ןופ רענייא ןייק סאו ,הכשנ א טיפ ,סטעג טלעוו

 .עכלעזא טנאטרעט טָאה תורוד עטצעל עלעיפ

 --- םרָאוו םענייא טימ

 "ררוחמבש רדוחפ ,

 ."תראטתכש תראטת

 עטכהעצענ עֶנעי טא ןומ ענייא ןעסאלשעב א רע

 "אטח , םעד ראפ ךאנ ןענארטעגכא ךיז ןש או ,תומשנ
 םעוט טינ תעדה ץע ןֹופ 23 ןעבאה זו "הע ץע / ןופ
 .ןעקיטוצכארא םלעװ רעד ףיוא -- ןעוועג



 בוטיסשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .?

 לנלנתנ 'תוכז, רעסיורג אזא ףראדַאב דילריטַאנ ןוא

 ,רוד ןופ "יאכז , ןעטסערג םעד ךרוד ןערעוו

 זַא ןעוועג םיכסמ תהלעמ לש אילמּפ עצנַאג יד טָאה

 .רזעילא 'ר זיא רוד ןופ דיא רעטס'רשכ ןוא רעטסכילרהע רעד

 טימ .רעהירפ ןעכורּפסיױא ךָאנ רעבָא םהיא זומ ןעמ

 -רַאפ רהעז ןעמ זומ רצוא ןערעייט ַאזַא ןופ ןעיורטנא םעד

 ,ןייז גיטכיז

 ,טייבראעגוצ לעסיבא מ"ס רעד ךיוא טָאה ךָאנ ייברעד

 -סיוא ּפָאק ןייז וצ ךיז טעוװ סע זַא ,טסואוועג טָאה רע

 .ןעזַאל

 טעװ סָאװ ,חמשנ עיינ יד זא ,טסואוועג טָאח רע

 ,ענייז הלשממ יד זעכערב טעוװ ,ןעמוקבָארַא טלעוו רעד ףיוא

 -לעב , ןעשיווצ ץנערוקנַאק ַא ןערָאװעג זיא לייווועד

 .איבנה והילא ןעשיווצ ןוא "רבד

 .ןייז חילש רעד טלַאװעג טָאה רענייא רעדעי

 ,טרהיפענסיוא "רבד לעב , רעד רעבא טָאה דילדנע

 ז'והילא וצ ?וכיבכ טָאה -- רוגינס ?עיבוצ טזיב וד

 ריד לָאז דיא -- ןעדיא ףיוא רשוי ץולמס ?עיפוצ --- טנַאזעג

 .העע ר ע לאז .ןעיורטרעפ ןענעק תוחילש עניזַאר איד

 .ןוהטבַא םײברַא ןייז גיטגיר ןיוש טעוװ רע

 טלעטשרעפ ןַאמירַא ןַא רַאפ "רבד לעב , רע" ךיז טָאה

 'ר וצ ןעמוקעגנא רע ןיא נאטיס ךַאנ תכש ַא ןיא ןוא

 --- ,ןעקעטש ןוא עברַאט ןייז טימ ןיוו} ןיא ןע'רזעילא

 םהיא רע טָאה ,םהיא טימ ךיז ןעציירוצ ףיוא איוו ןוא

 .ןעבעגעגבא תבש טוג ןעטיירב ַא ךָאנ

 "וצ ,ןוהטעג העוו ץראה סָאד רהעז טָאה |'רזעילא 'ר

 .טהענעב ךדיא ַא סָאװ ,איסחרפב:תבש-ולח םעו ג"דנעהעז

 ךיז רע טָאה .ןייז שייבמ טלַָאװעג טינ רעבָא םקיֵא םטָאה רע
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 בוט-סשילעב לארשי 'ר וע צעז ,.צ ,ׂש

 םייכ רופכ םיורנג םיס םהיא טאחה .א טכאמענ גידנעסיוו טינ

 .טנעידעב חכלמ-הולס רעד ייֵב ןוא תודועס שולש

 לעה / רעד ןעוו ,חירפ רעד ןיא גאטנוז ,זענרַאמ ףיוא

 ריעילא 'ר םחיא טאה ,םהיא סיס טנעגעזעג ךיז טאה "רבד

 םעד טיס וליפא םהיא סָאה ןוא -- ןעבעגעג הבדנ ענייט ַא

 .תכש"ללח םעד ןענעו טנַאפמרעד טינ טרָאוו ןעטסעדנימ

 .ןעננַאנעב זיא רע סָאװ

 ,סורדרעפ םיורנ ראט ןעניוא איד ןיא ןערערחט טימ

 סָאד ןעטלאחוצבא ,ןעראלרעפ גנונפַאה ןייז טָאה רע סָאװ

 רעד ריז םאה ,טלעוו רעד ףיוא חפשנ רעיינ רעד ןופ ןעמוק

 טאה ןיי פא רע ךיוא ןוא ?עמיה ןיא טרחעקענקירוצ ןטש

 והז א טימ לאז רועילא 'ר זַא ,ןעבעגנ חמכסח ןייז טזומעג

 פארשוי 55 ןופ ןעניוא איד לָאז סָאװו ,ןנרעוו טשנעבענ

 ,ןעטכיילעב

 הוט םש לעב רעד זיא ךָאנ רהַאי ןעבלעזמעד ןיא ןוא
 ,המשנ רעסיורנ ןייז זופ תוכז ןיא ןוא ,ןעראוועגנ ןעריובעג
 עא יד ןענעז ,ןעמוקענּפַארַא טלעוו רעד ףיוא זיא סָאװ
 רהעז ןענופעג רוד םענעי טא ןיא ךיז ןעבַאה סָאװ ,תומשנ
 .ןעוועג חגרדש רעכיוה ַא ןופ

 טלעוו רעד ףיוא ןע'רזעילא 'ר רהעמ ןיוש טאה לוכיבכ
 יבאנ דלַאב ,ןעמונעג ךיז וצ םהיא טָאה ןוא -- טפרַאדעב טינ
 רעד זיא ,ןעראוועג טנהעווטנא זיא בֹוט םש לעב רעד יו ,םעד
 ט'רעטאט ןופ ןיא טייצ ?עיפ טינ .זעברַאטשעג רענייז רעטאפ
 ןיא ענייז רעטוס איד ףיוא ןוא -- ןעננַאגענקעװַא טיוס
 וואמוק ןיא רּבק רהקא ךיז טניפעג םצעי זיב ךָאנ ,ןעברַאטשעג

 טאה -- עדנענעל איד טלהעצרעד -- סםיוט םעד רַאפ
 יא ןעמונעג דנעה איד ףיוא םוט םש לעב םעד רזעילא 'ר
 --- טנאזעג רעטרעוו עדנעגלאפ איד םחיא וצ טאה
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 = טסעוו וד ,טלעוו איד ןעטכוילעב טסעװ וד זַא ,חעז ךיא

 יב ֿ

 טינ באה ריא ןוא ,ןייז קלאס ןעטידיא םעד רַאֿפ העושי ט
 גירנעטש רעבא טסלאז וד .ןייז ?דנמ וצ ריד ןעוועג חכוז צ

 ןוא ,ריד טימ זיא טָאנ ןֵא ,רעניימ ןחוו רעבעיל ,ןעקנעדעג
 .ןעבאה טינ ארופ ןייק ראג ךַאז ןייק ראפ וד טסלאז רעבירעד

 םֹותי רעדנעלע ןא םש לעב רעד יא דניק א ראג ךאנ

 על ןייז ןופ ןעדנוטש עטסהירפ איד - ןיוש .ןעבילבעג
 ןערָאלרעפ רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז רע טאה ןעגראט-סנעב

 עשידיא איד ןופ דסח םעד ףיֹוא ןעוועג ןעזיוועגנַא זיא ןוא

 ןונשח רעייז ףיוא םחוא ןענאה ייז ,פוקָא ןופ רעניואוונייא

 ,טגראזעב דמלמס א טימ ךיוא םחיא זעבאה ןוא ןעטלאהעגסיוא

 לב ןעטלאהעגנַא טייצ עצרוק א רָאנ רעבָא טָאה סָאד

 ט'םשלעב םעד ןורכז רעייז ןיא שירפ ןעוועג ךַאנ זיא סע ןמז

 ךובכ לעיפ ןעבָאה ייז ןעכלעוו וצ ,רעטַאט רענעברַאטשרעּפ

 ס'רזעילא 'ר ןופ רעבַא ןיא סע טייצ רחעמ סָאװ .טלחיפענ

 ףרעייז ןעדָאװעג זיא רעלהיק רחעמ ץלַא זעננאנענקעװַא טיוט

 רהעמ ץלַא ,ועמונעג םש לעב ןיא ןעבַאה ייז סָאװ ,סערעטניא

 םוצ ןעטכילפ ערעייז ןעגיסעלכאנרעפ ןעביוהעגנַא ייז ןעבַאה

 ,םותי ןעדנעלע

 "םיֹוא ןייז טימ ןייֵלַא םש לעב רעד ךָאנ טָאה וצרעד

 ףךיז לאז 'טדָאטש איד ,ןעפלאהעגטיפ ךס א ךיז ןערהיפ

 שיטייל ןוא ליטש ןייק 5 זיא רע .םהיא וצ ןעחיצעב יוזא

 איו טרהיפענפיוא טינ 955 ךיז טאה רע .ןעוועג טינ דניק

 ,טראטש ןופ ןובשח םעד ףיוא טכעל סָאװ ,םותי רעדנעלע ןַא

 יד סָאװ ,ןוחטענ םינ טָאה רע .ןערהיפפיוא ךיז ףרַאדעב

 ןעוועג ןיא רע דסח סנעטעװ ףיוא ,טייל עמורפ ןוא עטונ

 .ןוהט ןעסייהעג םהיא ןעבאה ,ןעזיוועגנמ
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 ןייק ןופ עלַָאר איד ןעלעיפש טנעקעג טינ טאה רע

 == לעפעבענ

 איו גידנעטש טנראזרעפ ןוא ט'דשוחרעפ ןעהעגמורַא

 ,םותי א רַאפ טסַאּפ סע

 ץראה ןייז טָאה ןערהַאי עשרעדניק איד ןיא ןיוש םוראוו

 רעד וצ םעדכָאנ זיא רע רעכלעוו טימ ,דיירפ עפיורנ איד

 .ןענַארטעג דיז ןיא ,ןעמוקעג ןעמוקעג טלעוו

 -נעגניז ַא טימ רע זיא ןערהַאי עשרעדניק איד ןיא ןיוש

 ,ןעגנאגעגמורא המשנ רעד

 םהיא ייב ןיא ענייז ןערהָאי עשרעדניק אייז ןיא ןיוש

 .ועוועג טלעקיווטנע קראטש םנייז ?היפעג עשיטעָאּפ סָאד

 ןוילנילפ-רעלדא ענייז עיזאטנאפ איד טאה ןַאד ןיוש ןוא

 .טנַאמרעפ

 איו "רדח, ןערעטסניפ ןוא ןעננע םעד ףיוא רע טָאה

 איו ,זיבר ןעזעב םעד ףיוא ןוא ,טקוקענ עמרוט א ףיוא

 ןיא גידנעטש םהיא טָאה סע .םענייז תומה ךאלמ םעד ףהיוא

 איד .ןעניוצעג רעדלעפ ןוא רעדלעוו עטיירב ןוא עיירפ איד

 טנעלעגקעוַא ןעבָאה ןענייז םיכירדמס איד סָאװ חימ עצנאג

 עכַא איו לָאז רע ,ןעכַאמ וצ "?חוא בשוי , ַא רַאפ םהיא

 ןיא ,ןעגנערברעפ רדח ןיא גָאט ןעצנַאג םעד רעדניק ערעדנַא

 .ןעבילבענ רַאבטכורפנוא

 ףיוא ןוא ןעפיױלטנַא רדח ןופ לָאמ עלַא טנעלפ רע,

 -ַאמ לעיפ ךָאנ טשרע .ןערעוו ןעלַאפרעפ ןעדנוטש עלעיפ

 ועכוזבא דלאוו ןיא ףעיט ץענרע םהיא ןעמ טגעלפ שינרעט

 ."ןעגנערברעפ ןייֵלַא רענייא עצנַאג ןעדנוטש טנעלפ רע ואוו

 רילדנע ענייז םיספורטוּפא איד ןעבַאה רעבירעד ןוא

 דנַאה רעד טימס םהיא רעביא ןוחטעגנ ךַאמ ַא ןעצנַאגניא רַאג

 .ועמונעגוצ החנשח רעייז ןעצנַאג ןיא ראנ םהי ןופ ןעבָאה ןוא
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 רייטער

2 

 ,טש לעב ןופ ןערהאי עשרעדניק

 עניו ןיא םענייז ?אזקיש םעד ט"שעב רעד זומ דניל א רַאג גידנעייז ראנ

 יד גידנערהיפ .רעפלעהעב ַא טרעוו רע .ןעמהענרעביא רנעה ענעגייא

 .עגיצראה םינוגנ ענעדעישרעפ ייז טימ רע טגניז ,רדח ןיא רעדניק

 ןעדייל טינ סע ליוװ ןטש רעד .לעמיה םֹוצ זיג טכיירגרעד ננאזעגנ ןייז

 .םותי ןעדנעלע םעד ןעגעג זאלפליה רעבָא זיא רע

 טצעי טייהיירפ עלופ ןייז םורא יוזא טָאװ טש לעב רעד |

 עשיטעאּפ ענייז טרעטשעגנוא ןוא יירפ טָאה רע ,ןעגַארקעג

 רעביא ןיוש טָאה רע .ןעבענרעביא ךיז טנעקעג ןעטקניטסניא

 םהיא ןעלאז סאוו ,טאהעג םיתכה-ילעב ענייק טינ רהעמ דךיז

 .ןעּפעלש רדח ןיא רערלעפ ןוא רעדלעוו עיירפ איד ןופ

 "עב רדח ןופ ןעצנאגניא טינ ךָאד רעבָא ךיז טָאה רע

 ,טיירפ

 "רע טָאה רע סאוו טייהיירפ רעגידנעטשלַאפ רעד ראפ

 -עייט א םותי רענעזָאלרעּפ ןוא רעדנעלע רעד טָאה ,ןעברָאוװ

 ןיוש ןָא טצעי ןופ טָאה רע .ןעלהַאצעב טזומעג זיירּפ ןער

 לאזקיש ןייז טָאה רע .זעגרָאז טזומעג הנויח זייז ראפ ןיילא

 .ןעמהענרעביא טזומעג דנעה ענעגייא ענייז ןיא

 םוומעג ןיוש טָאה לעגניא ענירהאי ןיינ - טכַא סָאר

 יא גָאט א ןענאוו ןופ ןעבַאה לָאז רע ,רענעידרעפ א ןערעוו

 ,ןעבעלוצרעב

 .רמלמ א ייב רעפלעהעב א ןערָאװעג רע זיא

 רדח ןיא רעדניק יד ןעגנערב וצ ןעוועג זיא טייברא ןייז
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 .סילשירראיליז

 חימש אחי ןמא, ייז טימ ןענַאז ןוא ?הוש ןיא ייז ןערהיפ ןוא

 ",לוק ךיוח ןוא ןעש א ףיוא "ןמא , ןוא "השודס , ןוא "אבר

 ןנוא טלהעצרעד ,דניק א ךאנ גידנעייז ,ןאד ןיוש ןוא

 ,ןעביוהעגנַא טייקגיטעט עגיצראה ןייז רע טאה ,עדנעגעל יר

 וצ ,טלעו רעד ףיוא ךיירפ ןוא טסיירט ןעטיײרּפשרעפ וצ

 ,איד ןופ ןעבעל ענירעיווט סָאד ןערעננירגרעפ ןוא ןעטיזרעפ

 ןוא "תונצע , ןֹופ ךַאי ןערעווש םעד ךיז ףיוא ןענָארט סאוו

 ,"חרוחש חרמ ,

 םש לעב ןופ גנאזעג סָאד ןעמ טנעלפ םורא טייוו טייוו

 רע ."ןערהיט רדה ןיא רעדניק איד טגעלפ רע ןעוו ,ןערעה

 ןעבענ סלאוועג טדָאטש ןייז ןופ רעדניק עשידיא יד טָאה

 ייז סָאו סָאד ,טאהעג סינ רדחה ןיא ןעבַאה ייז סָאװ ,סָאד

 -- טאהענ טינ םייח רעד ןיא דיז ייב ךיוא ןעבאה

 ןוא טייקכילהערפ לעסיב א ,"םייחה תודח , ל?עסיב א

 .טייקניטסול-סנעבעל

 ,עלייוו א ףיוא ןעסענרעפ ןעלָאז ייז ,טלָאװעג טָאה רע

 א טקירד סע עכלעוו ףיוא ,/ןעדיא עניילק, ןענייז ייז זא

 ,טָאנ ראפ ארוס ,ס'ארומ ענעדעישרעפ ןופ רעצנאגנ א גראב
 ארומ ןוא ן'יבר םעד ראפ ארומ ,ןעטטט םעד ראפ ארומ
 םעד ףיוא ןערעילפ סאוו ,םידש ןוא תוחור יילרעלא ראפ
 --- םירט ןוא טירש ףיוא ןעשנעט

 -ראדעב ייז סאוו ,סָאד רָאנ טסלאמאד ןייז ןעלָאז ןוא

 --- ןייז ןעפ

 ,רעדניק עניטסולסנעבעל ןוא עזאלגראז

 ,ןעסענרעפ עלייוו א ףיוא ןעלָאז ייז ,טלאוועג טָאה רע
 ןעסענרעט ןעלַאז ייז ,רדח ןעדנעקיטש ןוא ןעננע םעד ןיא
 סָאד ,ןיבר ןעטנערעגפיוא ןוא ןעזייב םעד עלייוו א ףיוא
 .ערעטלע ערעייז ןופ ןעכעל ענעגַאלשעגרעדעינ ןוא עמירא
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 םינוננ ענהעש תובהלתה רענידלאוונ טימ רע טנעלפ

 "מורא ייז טימ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ןעגניז רעדניק איד טימ

 .ןערהיפ

 -ךאה ןייז ןופ ןאד ךיז טָאה הריש ןופ ?אווק רעצנאג א

 עננוי איד ןיא ננאלקבא ןייז טָאה ןוא ןעסירעגנסיורא ןעצ

 .ןענופעג רעדניק עניילק איד ןופ ךאלצרעה

 ןוא ןערעו ט'פושכ'רעפ גנַאזענ ןייז ןופ ןענעלפ ייז

 -עלפ ךאל'המשנ עננוי ערעייז .ןעגניזטימ םהיא טימ ןענעלפ

 -יא טייקרעטנומ ןוא טייקגיטסולסנעבעל ןופ טסלָאמאד ןעג

 ,ןערעוו טליפרעב

 טלעוו רעד רעביא סלַאמאד ךיז טָאה דיירפ עסיורנ א

 .ןעסָאנוצ

 ,טכיירגרעד ?עמיה םוצ זיב שזא טָאה איז ןוא

 "נובר םעד טָאה גנאזעג רעזעיד סָאװ ,חור תחנ רעד ,

 -תחנ םעד ןופ רענעלק טינ ןעוועג זיא ,טפַאשרעפ םלוע - לש

 םייול יד סאוו ,גנַאזעג םעד ןופ ןעבאה טנעלפ רע סאוו ,חור

 ".ןעגניז שרקמח - תיב ןיא םהיא ראפ ןענעלפ

 -רעפ ןענייז -- ט"שעב ןופ --- ןיילא םהיא ןופ ביוא

 ראפ ןעוועג ןענייז סאוו ,ןענעוו יד סלָאמַאד ןעוועג ןעלייה

 רעבָא ייז ןעבָאה -- םנעכייצעגנא טפנוקוצ רעד ןיא םהיא

 ןוא רהָאְלק ץנאנ רַאג ןיש ןע ביוא ןע טר ַא ד

 רע זא ,טסואוועג ןעבאה ייז .ןעהעזעג ןענעוו עזעיד דילטייד

 ןעבָאה ייז .ןעבעג ןעבעל ןעשידיא םעד גנודנעוו עיינ א טעוו

 טכיל א םהיא ןיא טסקאוו סע זא ,ןעהעזעג ןיוש ןעטרַאד

 ,קלָאפ ןעשידיא םעד ראפ עסיורג א
 .ןטש רעד ריוא סע טָאה טסואוועג ןוא

 תולוכחת ענעדישרעפ טָאה ןוא ןעקַארשעג ךיז רע טָאה

 .ןעשעלוצסיוא טכיל עסיורג סָאד יוװ ,טכוזעג

 עניילק יד טימ ןעגניז סָאד סאוו ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע,
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 וצ ךיז לאז סע ,ןעמוקעב ארומ רע טָאה ,םעטיידעב רעדניק
 ףוס א טייצ רעד סימ ךָאנ ןעק סע -- זעזַאלסיױא טינ םהיא
 .ןעבילקרעט ףשכמ א ןיא ךיו רע טָאה ."ןעמוק חלשממ ןייז וצ

 יד םייחא טרהיפענבא טָאה םש לעב רעד ןעוו ,לָאמנייא ןוא

 ,עסיז םינוננ ענהעש השעמ תעשכ נידנעגניז ,דאלרעדניק
 קאלוקאוו טסייה סָאװ ,חיח רעזעב א ןיא ףשכמ רעד ריז סאה
 סיורנ ראפ ןוא -- ןעלאפעגנַא ייז ףיוא זיא ןוא טלעדנאוורעפ
 "עלא ןעפאלוצ ךיז ייז ןענייז קערש

 סלָאמאד ןענייז "היליד תכ , רעצנאג רעד םימ ןטש רעד
 ןיוש ןענייז ייז זא ,טקנעדעג ןעבָאה ייז ,ןעוועג חחמש אלט
 -אועג רוטּפ אנוש ןעכילרהעפעג רעייז ןופ גידנעטש ףיוא
 ,זער

 .ןעוועג הירפוצ ךָאנ רעבָא ןיא ערעייז החמש יד

 רעטַאפ רעד סָאװ ,טנהאמרעד ךיז טָאה םש לעב רעד
 -ענ טסלאז וד, :טנַאועג טיוט ן'ראפ םהיא טאה רענייז
 טסלאז רעבירעד ןוא ,ריד טימ זיא טאנ זא ,גידנעטש ןעקנעד
 "עבָאה טינ ארומ ןייקס ךאז ןייק ראפ וד

 ייז ,טדָאטש ןופ ןערעטלע יד ייב ם'לעוּפ'עג רע טָאה
 -ניק ערעייז םורא ןחענוצמורא ןעביולרע רעדיוו םחיא ןעלָאז
 קילנמוא ןעדעי ןופ ייז טעוו רע זא ,ייז גירנערעכיזרעפ ,רעד
 ,ןעצישעב

 דנאה ןיא ןעקעטש ןעקרַאטש ןוא ןעסיורג א םָאה רע
 ,נידנענניז ייז טרהיפענ ןוא רעדניק יד ןעמונעג ןוא ןעמונעג
 רעדיוו ייז זיא "קאלוקאוו רעד .ןעוועג זיא רענייטש ןייז יו
 -ַארשרעד טינ טצעי רעבָא ךיז טאה םש לעב רעד .ןעלאמעב
 ןייז טימ רחיא טָאה ןוא היח רעד וצ ןעפַאלענוצ זיא רע .ןעק
 טננאלרעד ןערעטש םעד רעביא פאלק ןעקרַאטש א ןעקעטש
 .ןעלאפענקעווא טיוט זיא יז ןֹוא ---

 טס
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 טי

 רעּפרעק ןעטיוט םעד ןענופעג ןעמ טָאה ןענרַאמ ףיוא

 .ןערעגלאוו דיז דרע'רד ףיוא ףשכמ ןופ

 םש לעב רעד ןוא ןעגנַאגעגקעװא ןיא טייצ לעקיטש א

 .ןערָאװעג ןעביוהרעד "עלעטש רערעכעה, א ףיוא ןיא

 ןעבַאה ,רעדניק עניילק יד םורא זהענוצמורא טָאטשנא

 ןייז רעטנוא ןעבענעגרעביא טדַאטש זופ םיתב ילעב יד

 טכאמעג םהיא ןעבַאה ייז .םירוחב שרדמ - תיב יד החגשה

 ערעטלע איד ואוו א ,שרדמ - תיב םעד רעביא רמוש א ראפ

 .ןענרעל ןוא ןעציז זענע5פ ךעלגניא

 טלא ןהעציירד רחַאי א ןיוש רע זיא טייצ רענעי וצ

 .ןעוועג

 ,טגעלענפיורא םהיא ףיוא טָאח ןעמ סאוו ,טייברא יד

 רעדניק יד ןופ ןערעטלע יד ןוא ןאהטעג תומילשב רע טָאה

 .ןעוועג ןערעירפוצ רהעז םהיא ןופ ןענעז

 -- שרדמ - תיב םעד ןופ טנעוו יד ןעשיווצ ,אד ןוא

 ןעראדנעגעל םעד עיזאטנַאפ - ס'קלאפ יד רעטייוו טניּפש

 -- טליחעגנייא דלעה רהיא טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,לעטנַאמ

 -עגנא ןעבעל ןיא ןאיסימ רענילייה ןייז וצ ןיוש ךיז רע טָאה

 .ועטיירנוצ ןעביוה

 -שרדמ - תיב יד סאוו טכאנ רעד ןופ טייצ עצנאנ יד

 יז זעװ .ןעפַאלש רע טנעלפ ,ןייז ךאוו ןענעלפ םירוחב

 -םיוא ףאלש ןייז ןופ רע טנעלפ ,ןעפאלשנייא רעבא ןעגעלפ

 סע זיב .ןוהטענ טייברא עגילייה ןייז ךיז טָאה ןוא זהעטש

 ןופ ןא ןעביוה ןעשנעמ יד ןעוו ,עדנוטש יד ןעמוקעג ןיא

 ןעפָאלש רעדעיװ ךיז רע טָאה --- ןחעטשוצפיוא ףָאלש רעייז

 יד יװא זיא רע זא ,טניימעג רעבירעד ןעבַאה ייז .טנעלעג

 .עדנע וצ זיב ביֹוחנא ןופ --- ןעפַאלשעגרעביא טכאנ עצנאג

 ןעו ,טכענ יד ייב רע טָאה "הלגנ , ןיא רָאנ טינ ןוא

 םינ .ןעװעג קסוע ,טרעהעג ןוא ןעהעזעג טינ טָאה רענייק
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 רָאנ ,טנערעלעג םיקסופ ןוא דומלת טסלאמאד רע טאה רַאנ

 ןיוש .ןייז ססוע ךיו "רתסג ןיא ךיוא טסלאטאד טגעלפ רע

 .טניטטעשעב חלבקחה תמכח רעד טיפס ךיוז רע טאה ןאד

 טָאה ,ןעוועג דניק א טעטכ ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןאד ןיוש

 תודוס עטספעיט יד ,"אתירואד ןיזר , עטספעיט יד חומ ןייז

 ןענעז טאוו ,וליפא עניווא ,ןייז גישס טנעקעג הרות רעד ןופ

 .ןעוועג ןעמעלא ראפ "םותחח רפפ, א יו

 ווא -- עדנענעל יד טלהעצרעד -- רעהירפ רוד א טימ

 -יורג א טָאה ,ןערָאװעג ןעראבעג ןוא תוט םש לעב רעד רעד

 טאה ,םש לעב םדא 'ר ,טבעלעג תפופ לעב ןוא ?בוקמ רעס

 ןוא עסיורג ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ןענומעג םיבתכ לָאמא רע

 הלבק, ןוא "תינוע תלבק,8 .ןעװעג הרות ירתס עפעיט

 וניבא םהרבא ייב רעזירפ ךיז ןעבאה םיבתכ עזעיד ."תישעמ

 .ונ ןב עשוהי ייב רעהכאנ ןוא ,זענופעג םולשה וילע

 םדא 'ר טאה "םיבתכ , עניזגד יד ןוט חכ םעד טיס ןוא

 .ןעזיוועג עטיורג רעדנואוו עגידלאווג םש לעב

 רע טנעלמ ןעטסריפ ןוא ןענינעק ןופ עצנעג ןעצאלאפ

 ,רעצעלּפ ערעייז ןופ "םיכתכ , עניזָאד איד ןופ חכ םעד טימ

 ןיא ךיז וצ ןוא ןעסיירסיוא ,ןענַאטשעג ןענעז ייז ואוו א

 ,ןעננערב ייז טדאטש

 םעד טימ לָאמא רע טגעלפ בוט םי ןוט תבש א ןיא

 עטסרעייט יד ןיא רענייז יורט רעד םיבתכ עניזַאד יד ןופ חכ

 .חוכלמ ידנב שמט ,ןוחטנַא םישובלמ ענעטעמאט ןוא ענעדייז

 רעד טימ רע טנעלפ רעדנואוו עטיורג עכלעזא ךָאנ ןוא
 .ןוהטֿפיוא םיבתכ עזעיד ןופ ףליה

 ןופ םהיא ןעמ טָאה ןעראװעג קלתטנ ןוא רע רעדייא

 -רעביא םיבתכ עניזָאד איד לָאז רע זא ,ןעוועג זמרמ לעמיה

 ןעפורענוצ ןחוז ןייז ןַאד רע טָאה 7 ,לארשי רוחב , םוצ ןעבעג
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 ,םיבתכ ךיז ייב בָאה ךיא , :טגָאזעג ױזַא םהיא וצ טָאה ןוא

 טויב וד ,הרות-ירתס עפעיט ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןיא

 רעד ףיוא ןעגערפכאנ ךיז וטסלָאז .הטרעוו טינ רעבָא ייז

 סָאװ םענייא ןעניפעג וטסעוו ןעטרַאד ןוא ּפוקַא טדָאטש

 .טלַא רחָאי ןהעצרעיפ םורַא זיא רע ,רזעילא ןב לארשי טסייה

 -נאלעב ייז םירָאװ ,ןעכענרעביא םיבתכ איד וד טסלָאז םהיא

 רע ,ןייז הכוז טסעוו וד ביוא ."המשנ שרוש , ןייז וצ ןעג

 ."ריד וצ ליואוו זַא ןייז טעוװ ןענרעל ךיד טימ לָאז

 טָאה רענייז רעטאפ רעד איוו ןָאהטעג טָאה ןהוז רעד

 -וקעגנָא ּפוקִא טדָאטש רעד ןיא זיא רע ןוא ,ןעסייהעג םהיא

 רע טָאה ןעוועג חטארייהרעפנוא ךָאנ זיא רע תויה ןוא .ןעמ

 "אה הנותח רעהַא ןעמוקעג זיא רע זַא ,דייוסיוא ןַא טאהעג

 הנותח טָאה רע ןוא ןענופעג םינכדש דלאב ךיז ןעבָאה ,ןעב

 ,רעטכָאט 8 ס'דיגנ ןעסיורג ַא ראפ טאהעג

 ןאמ םענעי טא ןעכוז ןעביוהעגנַא רע טָאה ?ייוורעד

 -ענסיוא רע טָאה .ןעמוקענ רעהַא סע זיא רע ןעכלעוו בעילוצ

 "אנ רעד ןוא שרדמ תיב ןופ רמוש ןופ ןעמאנ רעד זַא ,ןענופ

 "אפ ןייז טָאװ ,ןעמענ איד טימ ןעמיטש רעטאפ ןייז ןופ ןעמ

 רעווש רהעז וליפא םהיא זיא סע .ןעבעגעגנָא םהיא טָאה רעט

 -יד'םשונמ ןוא רעטסָארּפ רעניזַאד רעד זַא ,ןעביולג וצ ןעוועג

 ןענייז םיבתכ איד ןעמעוו רַאפ ,רעד ןייז סע לָאז רוחב רעג

 ןענָארטעג טראפ רעבָא ןעבָאה רעטאפ ןייז ןוא רע ,טסיטשעב

 -עגעננַא םהיא טָאה רעטאפ ןייז סָאװ ,ןעמענ איד ךיז ףיוא

 רע טָאה ,ןעריּפשוצכָאנ טוג םהיא ןעסַאלשעב רע טָאה .,ןעב

 טימ איוו ,סעּפע ךיז טנַארט רעטכעוו רעד זַא ,ןענופענסיוא

 ,ךיז ןעמחענעב ןייז ןיא ןעפָא טינ זיא רע זַא .םורא תודופ

 םהיא לָאז רע רעווש ןעכייר ןייז ןעמעבענ רע טָאה

 ידכ ,שרדמ תיב ןיא ןערעדנוזעב ַא ץַאלּפ םעניילק א ןעמיוצבא

 השקב איד זיא ךילריטַאנ .ןענרעל ןענעק רדסכ טרָאד לָאז רע
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 םהיא טנעלפ םש ?עב רעד ןוא .ןעדאװע,ג טלליפרע ענייז

 .ןענעידעב

 טייקכילנעמ איד טאהעג םוּרא ױזַא טָאה ןחוז ס'םדא 'ר

 ןעריּפשוצכאנ ןוא םש לעב םעד ףיוא גיוא ןַא ןעטלַאה וצ

 איו ןעכאמ ךיז רע טנעלפ טכאנייב .טוהט רע סָאװ ,סעלַא

 ןופ טגעלפ םש לעב רעד איוו ,ןחעז טנעלט ןוא טפַאלש רע

 "עגנייא ןיֹוש ןענייז םירוחב עלא ןעװ ,ןהעטשטיוא ףָאלש

 .ןעמונעג הדובע ןוא הרות רעד וצ ךיז טָאה ןוא ,ןעפַאלש

 רעד טָאה ,ןעפאלשעננייא זיא ?ארשי 'ר ןעוו ,לאמנייא

 טָאה ןוא ןעמונעג םיכתכ איד ןופ םיסרטנוס עכילטע ברה ןב

 טפאכענפיוא ךיז טָאה רע ןעוו .טנעלעגקעווא םהיא רַאפ ייז

 א רע זיא ,ןהעזרעד םיבתכ איד ךיז ראפ טאה ןוא ףאלש ןופ

 טָאה ןוא טנרעלענכרוד ייז טָאה ןוא ןעראװעג רעטרעטיצרעפ

 .ןעטלאהעב סיוש ןיא ךיז ייב םעדכאנ ייז

 רע זיפ ןָאהטעג ?הָאמ עכילטע נרה ןב רעד טאה יוזַא

 ןענעוו ןאמ רעד ךילקריוו ויא סאד זא ,טנייצרעביא ךיז טָאה

 רע טָאה .םהיא טימס טדערעג טָאה רענייז רעטאפ רעד ןעכלעוו

 "ענג רימ טָאה רעטאפ ןיימט , :םהיא וצ ןעפורעגנַא ןאד ךיז

 ,ףיד טעב ךיא .ןעבענרעכיא םיכתכ יד ריד לָאז ךיא ,ןעסייה

 ,"ןענרעל הרות רימ טימ טסלָאז וד

 ,רעבָא יאנת םעד טימ ןעוועג םיכסט טָאה םש לעב רעד

 סאו רע ןוא ןערעװ רהשוועג טינ רענייק ןופרעד לָאז סע

 .ןענעירעב רעטייוו ךיוא טצעי זיב איוו םהיא

 רעווש רעד םהיא טָאה ברח ןב ןופ גנאלרעפ םעד היוא
 םהיא טָאה ןוא טדַאטש ן'רעטניח זיוחה א ןעננודעג רענייז

 ןענעידעב םהיא ?ָאז רע ןעבענענטיפ ןיחא םש לעב םעד

 | .ןעטראד

 איוו ןהעזענ ןעבָאה טדָאטש ןופ רענהאװונייא איד ןעוו

 ןיוש רע טָאה םש לעב םעד ברקמ זיא םעדייא ס'דיננ םעד
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 -ָאה ייז ,ןעניוא ערעייז ןיא ןערעוו וצ רע'בושח ןעביוהעגנָא

 זןיא רע ןעו ןוא ןייז ברקמ ןעביוהעגנָא ךיוא םהיא ןעב

 "ענ הנותח םהיא ייז ןעבאה ןערָאװעג טלא רהָאי ןחעצבעיז

 .טכאמ
 א יא לא

 ,םש לעב רעד ןוא ןחוז ט'םדא 'ר םירבח ייווצ איד ןוא

 א ,טבעלענ טראטש רעד רעפיוא תודדובתה ןיא ןעבָאה

 .גירנעטש ןענרעל ןיא טכארברעפ ןעבַאה

 'ר טָאה -- עדנענעל שיד טלהעצרעד -- ?האמנייא

 ןעגנערכּפָארַא לאז רע םש לעב םעד ןעטעבעג ןהוז ס'םדא

 ערעווש איד ןערהעלקרע ייז לָאז רע ידכ ,הרותח רש םעד

 ערעייז סלאמאד טרעטאמענ ןעבָאה ייז רעכלעוו ףיוא ,עלעטש

 .תוחומ

 רע .טלעקנעװקעג ביֹוחנא ןיא ךיז טָאה םש לעב רעד

 ןייז העוט הלילח ףיז ייז ןעלעוו רעמאמ טאהעג ארומ טָאה

 ןוא ןייז ןוכמ ןעפראדעב ייז סאו ,תונוכ איד ןֹופ ענייא ןיא

 ,ןעננערב חנכסיידיל טימרעד ןעלעוו

 רהעז םהיא וצ זיא רענייז רבח רעד סָאװ רעבָא םעדכַאנ

 ,ןעבעגענ חמסכח ןייז ףַאד רע טאה ןענַאטשענוצ קרַאטש

 וצ תבש ןופ תוקספה ןעטסאפ ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה

 .ןעכאמ תוליבט ענעדעישרעפ ןוא תבש

 ןעוו ,ןעמוקענ טנעמאפ רעטצעל רעד ןיוש זיא ךילדנע

 .ןעננערבּפָארא טפראדעב הרותה רש םעד ןיוש ןעבָאה ייז

 טירט עטשרע עיד רָאנ ןעבַאה ייז איוו רעבָא דלאב

 ייז זַא ,ןעיירש ןעביוהעגנָא םש לעב רעד טָאה ,טכאמעג

 -ָאה הרותה רש םעד טאטשנא ןוא ןעוועג חעוט ךיז ןעבַאה

 טעװ רע ןוא טכארבענבארא ראו שא לש רֶש םעד ייז ןעב

 ,ןענערברעפ טדָאטש עצנַאנ איד יאדוא

 ךינ לָאז רע .םעדייא ס'ריגנ םעד ןעסייהעג רע טָאה
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 ןוא םענייז רעווש םעד ןייז זרזס ,ןיירא טדאטש ןיא ןעטיול

 טרָאטש ןוֿפ ףיִנ ןעלָאז ייז ,רענהטרנייא ענירביא עלא איד

 ן'טיס דלאב טעװ טדַאטש עצנאנ איד םיראוו ,ןעפיטטנא

 .סעווא רעיימ

 רַאֿפ םש א ןעמוקעב םעדייא ס'ריבנ םעד טָאה ?ייוורעד

 ,תמומ לעב ןעפיורג ט ןופ ןוא ןענילייה א

 -רעפנוא ןעזיד ןופ ןעטאנעג גנַאל טיִנ רעבָא טָאה רע

 ,רובכ ןעטנעיד

 םש לעב םעד ןעטעבעג לאמ ןעפייווצ 6 ךאנ טָאה רע

 טָאה לָאמ סאד ךיוא .ןעגנערכנּפַאר+ הרותח רש םעד לאז רע

 טָאה רע .ןייז םלממ טלאהעג םינ השקכ ןייז םש לעב רעד

 רעד איוו םעדכאנ ןעבעגכַאנ טוומענ לָאמ טָאד ףיוא רעבָא

 ,ןענאטשענוצ קרַאטש רהעז רעדעיוו םחוא וצ ןיא רענייז רבח

 5עב רעד טָאה רעֶבָא תוליפת ןוא תוניחת איד ןעטימ ןיא

 רעד ייז ףױא ןיא סע ןט ,ןעוירש וצ ןעביוהעגנָא םש

 ,ןעראוועג רוננ טיוט

 םעד ךיז ןופ ןעלָאז ייז איוו ןאראט רַאנ זיא הצע ןייא
 ניוא ןייק טימ טכאנ עצנַאנ 8 ןעלָאז ייז :ןייז ?טבמ ןיד רזג

 הרות ןיא טייצ עצנאג איד ןעגנערברעפט ןוא ןעכאמוצ טינ

 :ו .חלפת ןוא
 ננילצולפ ,ןייז הלטתב הברמ ןעביוהעננא ייז ןעבַאה

 תחלפת ןייז ןופ טָאה רע .טלעמירדעגנייא ברה ןב רעד טָאה

 .ןעברטמטשעג דלאב זיא ןוא ןעוועג קיספמ

 טָאה םש לעב רעד סָאװ םעדכאנ טייצ קעקיטש ַא טימ

 ףיוא עקסַאמ ןייק טָאה רע ןעכלעוו רַאֿפ ,רבח ןעניצנייא ןייז

 ןייז ףיױא רע טאה ,ןערָאלרעמ ,ןענארט טפראדעב טינ ךיז

 .ןעראלרעפ יורפ

 ןעבעל ןיא ןעזָאלרעפ ןוא דנעלע רערעיוו זיא רע ןוא
 .ןעבילבעג
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:: 

 טדאמש ס'טרוּבעג ןייז טזאלרעפ םש לעּב רעד
 רעפלעהעב טלא טנעיד רע .,טדַאטש ס'טרובעג ןייז טוָאלרעפ םש ?עב רעז

 םידימלת עניו ןעשיוצ .,ךעלטדעטש ןוא טדעטש ענעדעישרעפ ןיא

 תילנרמ ריאמ 'ר ןואנ רעטפהירעב רעד ףיוא ףיז טאה ץיוװאלזַאי ןיא

 עטסיירטעג ס'ט"שעב םעד ןופ רענייא ןעוֶועג זיא רעכלעוו ,ןענופעג

 זיא םש לעב רעד יװ םעדכמנ ,םידימלת עטסנעבעגעגרעביא ןוא

 א טרעװ ןוא יירעפלעהעב טוָאלרעפ םש לעב רעד ,ןערָאװעג הלגתנ

 ןומיימ המלש ףָאזַָאליפ ןעשידיא ןופ ננורעדליש יז .דמלמ-ס'טרָאד

 .טייצ רענעי ןופ םידמלמ ןוא םירדח יד ןעגעוו

 ןעוו ,(*ןהעצטכא רהָאי א ןעוועג טלַא זיא םש לעב רעד

 טנעפשאועב .,ןעַאלרעפ טדאטש:ט'טרובעג ןייז טָאה רע

 ענילייה יד טימ "ותטסנ , ןוא "הלננ , ןיא עסיורג תועידי טימ

 םהיא טאה םש לעב םדא 'ר סאו ,דנאה ןיא "םיבתכ ,

 -ַָאלענקעװַא טלעוו רעד ףיוא ךיז רע טָאה ,ןעזָאלעג השורינ

 .ןעניפענ ןעבעל ןיִא דמעמ א ךיז רַאפ לָאז רע ,ןעו

 ענערעישרעפ רעביא םש לעב רעד טָאה טייצ קיטש א

 "ט'טרובעג ןייז ןופ דנעגענ םעד ןיא ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש

 -יטפעשעב רעטלַא ןייז ןֹופ טָאה ןוא טלעגָאװעגמורַא טדָאטש

 יב טאה רע .ןעניוצעג הסנרּפ ןייז ,יירעפלעהעב ןופ ,גנונ

 ןעשיוצ ,טנעידעג רעפלעהעב סלא םידמלמ ענעדעישרענ

 -עב סלַא טלַאמַאד טָאה םש לעב רעד סָאװ ,ךעלטדעטש ז

 "ןַאפו ?עטדעטש סָאד ףווא ךיז טָאה ,טריציטקארּפ רעפלע

 ה"נת ןערהַשי יד ןעשיוצ ןעראװענ ןעריובעג זיא םש ?עב רעד 5

 ןִא ןעבעיג ערעדנַא .טינ ןעמ טסייו רהַאי סָאד יונעג ףיוא ,ס"ת ןוא

 .טרובעג ןייז ןופ רהָאי סָאד סלא 1090 רהַאי סָאר
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 רעד ,תילנרמ יבצ 'ר ןואג רעסיורג רעד ואווַא ,ןענופעג ץיווַאל

 קחצי 'ר ןוא ריאמ 'ר םינואג עטמהידעב ייווצ יד ןופ רעטָאפ

 .טלעטשעננַא ןעוועג בר טלַא זיא ,תילנרפ בוד

 םש לעב רעד יו םעדכָאנ ןענעז םינואג ייווצ עגיזָאד יד

 -רעביא ןוא עטסיירטעג ענייז ןופ ןערָאװעג הלנתנ זיא בוט

 "ערג ןייק רָאנ ןופ טָאה סע .ןעוועג םידימלת עטסנעבעגעג

 רעבילטעג רעד ןוא םהיא וצ ערעייז עבעיל יד טסואוועג ץינ

 .ןעניוצעב םהיא וצ ךיז ןעבָאה ייז ןעכלעוו טימ ,טקעטסער

 ,טקוקעג "םיחלא ךאלמ , א ףיוא יו םהיא ףיוא ןעבָאה ייז

 ןוא ננורעטענרעפ עכילדנענוא םהיא וצ טָאה סרעדנַאזעב

 ריאמ 'ר ,רעדירב ייווצ יד ןופ רערעגניא רעד טלחיפעג עבעיל

 םידימלת ס'םש לעב םעד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,תילגרמ

 דָאלזאי ןיא זיא -- ט"שעב רעד --- רע סָאװ טייצ רעד רַאפ

 .ןעוועג רעפלעהעב א ץיוו

 "רעדניק יד ןופ ןיוש זיא רע ןעוו ,טצעי ךיוא םוראוו

 סלא טינ ענייז טייברא יד םש לעב רעד טָאה ,סיורא ןערהַאי

 -רעביא ןוא עבעיל לעיפ טימ ראנ ,ןוהטעג חרכה סלא ,זופ

 "רא ןייז ףיוא טקוקעג טצעי ךיוא טָאה רע ,טייהנעבעגנעג

 ַא ףיוא יו ,ןעבעל ןיא ןַאיסימ רעגילייה ַא ףיוא יו ,טייב

 רע ןעכלעוו ןופ לאווק א ףיוא יוװ ,רָאנ טינ ,טסנעיד סעטָאג

 ,ןעהיצ החסנרּפ ןייז זומ

 ןייז טָאה טָאנ עכלעוו טימ ,תונתמ ענהעש עלַא יד

 -קעווַא רעדניק עשידיא עניילק יד רע טָאה ,טשנעבעגנ המשנ
 -העשרעפ ןוא ןערעננירגרעפ ?עסיבא ייז לָאז רע ,טקנעשעג

 -ורנוא ןייז ייז רַאפ טָאה רע .סרעייז ןעבעל טָאד ןערענ

 ןופ ןעקנירט טזָאלעג ייז טָאה ןוא טנעפעעגפיוא ץראה גיה

 .רוטאנ ןוא שנעמ ,טָאנ וצ ענייז עבעיל עסיורג יד ןעטרַאד
 "ענג ענטמ רעבלעז רעד טימ רעדניק יד םהיא ןעבָאה

 עשרעדניק ערעייז ןופ רעייפ ןעצנאג םעד טיס .טלהַאצ
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 ףךיז ןעבָאה ייז .טבעילעג ךירדמ רעייז ייז ןעבאה ךעלצרעה

 "עק עניילק רעדניק רָאנ יו ,םהיא וצ ןעדנובעגוצ טלהיפעג

 ,ןעבעיל ייז ןעמעוו ,ןעשנעמ א וצ ןעדנונעגוצ ןעלהיפ ךיז ןענ
 -רעפ ןוא עבעיל יד ןעוועג סיורג יוזא ןיש רעבירעד ןוא

 .םענייז רערהעל ןעסיורג םוצ תילנרמ 'זיאמ 'ר ןופ גנורעמעג

 יד ,ןעוועג "אתוקניד אסריג , ַא םהיא ייב ןיא עבעיל עזעיד

 ייב ןערהָאי עשרעדניק יד ןיא ןיוש ןענעז ערהיא ךעלדנערעק
 .ןערָאװעג טחייזרעפ ןעצרַאה ןיא םהיא

 זואנ רעטמהירעב רעזעיד טָאה --- ,ביולנ ןֹוא סייוו ךיא

 -- ,ןעטצעל ןופ טיוט םעד דֶאֹנ ,םש לעב ןענעוו ןעבעירשעג

 רע .ןעוועג חרהט ןוא השורק ןיא ןענעז ענייז תוגחנה עלַא זַא

 ,טכארברעפ תושירּפ ןוא תודיסח ןיא ןערזַאי ענייז עֶלַא טָאה

 רע ."היחי ותנומאב קידצ ,, ןערָאװעג טגַאזעג זיא םהיא ףיוא

 טָאה ןעמ .טבעלעג ןעביולג ןעסיורג ןייז ןיא גידנעטש טאה
 ,ןעוועג הלנמ ןעכַאז ענעטלאהעב עלא יד לעמיה ןופ םהיא

 ןופ ןעטלאהעב זיא סָאװ ,טייקכילרעה עכילטעג עסיורג יד

 | .(** ןעדעי
 -יורג יד -- ןעטקַאפ ייווצ שזעיד ןופ ךמס םעד ףיוא ןוא

 -יורג ןוא רערהעל ןעסיורג ןעשיווצ טָאה סָאװ ,טפַאשבעיל עס

 זיא תילנרמ ריאמ 'ר סאו סָאד ןוא טריטסיזוקע דימלת ןעפ

 לעב םעד ןופ רענייא ענייז ןערהַאי עשרעדניק יד ןיא ןיוש

 יד עיזאטנאפ עשידיפח יד טָאה --- ןעוועג םידימלת ס'םש

 .ןעפַאשעב עדנענעל עדנעגלַאפ

 רעד ןעוו --- ,עדנעגעל יד טלחעצרעד יױזַא --- ,םעדכָאנ
 רעשידיא רעצנַאג רעד רעביא ןיוש זיא םש לעב ןופ ןעמָאנ
 וצ םש לעב רעד לָאמנייא ךיז טאה ,ןערָאװעג םסרפתנ טלעוו

 תודיסח בֹורב הרהטבו השודקב !ויתונהנה ויהׁש הנמאנו יתעדי )

 דוב כ חי? ןי ג ןי ר מ ט מס ד ,היחי ותנומאב קידצ ,תושירפזו

 . בד ר ת פ ה  'ה
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 -- : ןעפורעגנָא ,תילנרמ ריאמ 'ר ,דימלת ןעטנעילעב ןייז

 טסָאה וד ןעוו ,תבש םענעי טָא וד טסקנעדענ ,?'ריאמ

 ןיא ויוח:ט'רעטַאפ ןייד ,ןענרעל וצ ןעביוהעגנַא "שמוח,

 ןעבָאה עלַא ןוא .ןעוועג ןעשנעמ טיט ?ופ ןוא לופ טלָאמַאד

 סעלַא ןענעק ןעלָאז ייז ,טלעטשעגנא ןערעיוא ןוא ?יומ ןַאד

 טאה סָאװ ,?'ריאמ ,וד טסקנעדעג .ןערעה השרד ןייד ןופ

 ,םלאמאד ןעטַארטעג גנילצולּפ

 -- : טרעפטנעעג טָאה ל'ריאמ 'ר ןוא

 סע .סעלַא קנעדעג ףךיא ,ךיא קנעדעג ,יבר ,יאדוא

 רעטומ ןיימ .,ןעניוא יד ראפ גידעבעל יו ,סעלַא רימ טחעטש

 ןיא רימ טָאה ןוא ןעפַאלענניירַא בוטש ןיא גנילצולּפ זיא

 .ןחמענ ּפַאח א שיט ןופ השרד רעד ןעטימ

 -- : ןעמורעננָא רהיא וצ רעניימ רעטָאפ רעד דיז סאה

 השרד רעד ןעטימ ןיא דניק טָאד וד טסמהענ טָאוװ ---
 ? לטבמ הרות ןופ םהיא וטזיב סָאװ רַאפ ,השא ? קעוַא

 -- ; טרעמטנעעג עניימ עמַאמ יד םהיא טָאה

 ןוחטעגנָא ץלעּפ ַא ןיא ןאפ א םענייא ןעטרַאד העז ךיא

 ףיוא ןעניוא יד ?עיפוצ ריס "טעשטאד , ןוא טהעטש רע ---
 ,דניק םעד

 לאז ןאמ רעזעיד ,ןעקַארשרעד ךיז טָאח עניימ רעטופ יד
 ףיא םֹורָאַו .ןוחט טינ םטכעלש ןייק גיוא ןייז טימ רימ
 ערה ןיע ןא רַאפ טָאה יז .ןעוועג דניק ןהעש ַא רהעז ןיב
 .טאהעג ארומ

 --- + ןעפורעגנָא םהיא וצ םש לעב רעד ךיז טָאה ןַאד
 ,עסיורב ַא .ןעוועג ץלעפ ןיא ןאמפ רעד סע ךיא ןיב סָאד

 עיּפשמ ,סלאמאד ריד ףיוא גידנעקוק ךוא בָאה טכיל עסיורג
 טאה ענייד רעטוס יד סָאװ דאש א ,דאש ַא .,ריד ףיוא ןעוועג
 יז ןעו .השרד רעד זעטימ ןיא סלָאמַאד טּפַאחעגקעװַא דיד
 ןעמחענקעווא חשרד רעד ןעטימ ןיא ןעוועג טינ ריד טלָאװ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צעז .צ ,ש

 ערעסערג לעיפ ,לעיפ ַא ךָאנ ריד ףיוא ןעוועג ךיא טלָאװ --

 .סלָאמַאד ןעוועג עיּפשמ טביל

 "ענ גנוגידעירפעב עסיורג ַא טָאה םש לעב רעד ביוא

 -ניק עשידיא עניילק יד םורַא זיא רע סָאװ ,םעד ןיא ןענופ

 ייב ןעמירַאװ ךיז טזָאלעג ייז טָאה ןוא ןעגנאגעגמורַא רעד

 רעבָא רע טָאה ,חמשנ רעניטכיל ןייז ןופ רעייפ ןעסיורג םעד

 -ענ טינ גנוגידעירפעב ןייק ןיילַא גנַאר-"רעפלעהעב , םעד ןיא

 -עפסָאמטא יד ןוא ןערהַאי ענעי ןיא דמלמ ּפיט רעד .ןענופ

 -ָאה ,טשרעהענ "רדח , ןעשידיא ןיא סלָאמאד טָאה סָאװ ,ער

 אזא ייב ןעקעוו טייהנעדעירפוצנוא ןוא לעקע טזומעג ןעב

 זיא בוט םש לעב רעד יוװ ,רוטַאנ עשיטעטסע ןוא עשיטעָאּפ

 .ןעוועג

 ןיא עהַאנייב טָאה סָאװ ,ןומיימ המלש ףָאזָאליפ רעד

 גנורעדליש עדנענלַאפ יד זנוא טינ ,טבעלעג טייצ רענעי

 ,"רדח, ןעגידסלָאמַאד םעד ןעגעוו
 טינ תמא ךיז טעדעישרעטנוא ענייז גנורעדל'ש עזעיד

 -ענ ןייֵלַא רימ סָאװ ,רדח םעד ןופ ןערעגרע םוצ לעיפ רחעז
 -סלָאמַאד רעד .,ןערהַאי עשרעדניק ערעזנוא ןופ ךָאנ ןעקנעד

 .םעד בעילוצ דעסעב טינ רעבָא ךָאד טרעוו רדח רעגיד

 -ארנָאטוא ןייז ןיא ןומיימ חמלש טביירש --- רדח רעד,

 ךיֹור טימ לופ ןוא גנוניואוו עגנע ןוא עלָאמש א זיא --- עיפ

 ,ךעלקנעב ףיוא ןעציז ענינייא -- רעדניק יד .גידנעטש
 דמלמ רעד ,דרע רעד ףיוא ךיז ןערעגלַאװ ייז ןופ עגינייא ןוא

 ,שיט םייב טציז רע .דמעה עניצומש ַא ןיא ןוהטעננָא טהענ

 "טנאק ןעזעיד טימ ,"קישטנַאק , ַא רע טלַאה דנַאה ןיא ןוא

 -יֹווַצ ילכ ַא ןיא טלַאה רע ןעכלעוו ,קַאבַאט םעד רע טכייר קיש

 -לעהסיורַא, סלא ךיוא םהיא טנעיד רע ןוא ,סיפ ענייז ןעש

 ּפָאק ןיא ענייז חרות יד םהיא ךדרוד ןעּפָאטשוצניירא ,"רעפ
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 בוט-טש-לעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,ׁשא
 יי

 איי

 רעגינעוו טינ ןענעז ענייז "רעפלעהעב , יד ,םידימלת יד ןופ
 ףעדניק עשידיא עניילק יד ןעכאמ וצ ,"גיסיילפ , םחיא ןופ
 טימ טנערעל ייז ןופ רענייא רעדעי .עסיורנ "םינדמל , רַאפ

 ֿפעקניװ רעדנוזעכ ַא ןיא ענייז ןָאיצקעל יד םידימלת ענייז
 םעד ןיא בא טינ דמלמ ןופ ןעהעטש ייז ךיוא ןוא .,רדח ןופ
 -לאה ייז ךיוא .,רעדניק יד טיס ךיז ןעמהענעב ייז יו ,ןפוא
 ןוא ,רעדניק יד ףיוא ןעװעדלַאװג ןוא ןעיירש ןייא ןיא ןעט
 ."הכזמ ּפעלק רַאֲאּפ א טימ ךיוא ייז ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ

 ןיא ןוא הירט רעד ןיא ןערעוו סָאװ ,ןעטיײצלַאמ יד ןופ
 ןעררעה עזעיד ןעמחענ ,טכארבעג רעדניק יד רַאֿפ דנעבַא
 ףיז רַאפ ייז ןעמהענ לָאמטּפָא ןוא .קעװַא קלח ןעטסעב םעד
 רָאנ ןיוש טביילב רעדניק יד רַאפ ןוא קעװַא סעלַא רַאג ןיוש
 "עב וצ טינ רעבָא ןענַאװ רעדניק יד .םינ רָאג ןעצנַאגניא
 סאו ,טכערמוא םעד רַאפ ,ןערעטלע ערעייז רַאפ ךיז ןעגַאלק
 טינ ןעלָאז ייז ,גידנעבָאה אדומ ,ןעגנַאגעב ייז ענונב טרעוו
 ,"ערעייז רענינייּפ יד ךיז ןעגעג ןעציירוצ רחעמ ךָאנ

 רעד ןיא ןופ רעדניק יד ןענעז םירדח ענױזַא טָא ןיא,
 יד ןיא רעסיוא ןוא ,ןעסָאלשעננייא טכַאנרעדּפיוא זיב הירפ
 פָאמנייק ייז ןעמ טיג שדוח שאר ןוא בוט םוי ,תבש ןופ געט
 ,"טינ טונימ עיירפ ןייק

 יד ןפוא ןעדנעגלָאפ ףיוא טרעדליש עלעווק רעדנַא ןַא
 -- : טייצ רענעי ןופ םידמלמ יד טימ םירדח

 -- םידמלמ יד ןעטכארט -- ךיז ךיא ףרַאדעב סָאװ,
 טעוו רעסעב ,ץנַאנ א רהַאי ַא רעדניק יד טימ ןערהיפמורַא
 רַאאַּפ ַא תיבה לעב םעד טימ רָאג ךיז לאז ךיא ,רימ רַאפ ןייז
 ףיא לעװ ,ןייז ןח אשונ םחיא ייב לָאז ךיא ,ןעבענבָא ןעכַאװ
 -ערגה ןעפרַאדעב טינ ןעצנַאנניא רַאנ דניק םעד ףיוא ןיוש
 | ,"ןעוו

 טאהעג דמלמ רעד ןוא רדח רעד טָאה "םינּפ , ַאזַא טָא
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר ורע צ עז ,צ ,ּׁש
 א יא

 סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאג רעבירעד זיא סע .,סלָאמַאד

 ןערָאװעג סאמנ םש ?עב םעד ךילדנע זיא "יירעפלעהעב , יד

 -םעשעב רעזעיד ןופ לָאז רע ,וצרעד טבערטשעג טָאה רע ןוא

 ,.ןערעוו טיירפעכ גנוניט

 עניטאלב יד ןיא ןעבעל סָאד ךיוא םהיא זיא םעד רעסיוא

 .ןעוועג ןעצרַאה םוצ טינ ךילטדעטש עניילק עגיצומש ןוא

 רע .ןעגיוצעג רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןיא םהיא טָאה סע

 טָאה רע .טקנעבעג גרעב ווא ןעזלעפ עסיורג יד ךאנ טָאה

 טָאה רע .,ןייז "דחיתמ , טלָאװעג רוטַאנ רעד טימ דיז

 ,טפראדעב "תודדונתה.

 וצ טסייג רעניהורנוא רעד ךיז טָאה ןַאד ןיוש םוראוו

 המשנ יד טָאה ןַאד ןיוש .ןעבעילקרעפ ןעצרַאה ןיא םהיא

 ןופ רענעט יד ןופ ןערעוו וצ טליפרעביא ןעביוהעגנָא ענייז

 -נירַא ןעבעל ןעשידיא ןיא טָאה רע סָאװ ,עידָאלעמ עיינ יד

 .ןענָארטעג

 -- ןייז ןיילַא ךיז טימ טפרַאדעב רע טָאה

 יד וצ ןעבענרעביא טרעטשעגננוא ןענעק ךיז לָאז רע

 עכלעוו ,רוטאנ ןוא שנעמ ,טָאנ ןעגעוו ענייז תובשחמ עסיורג

 -ַאד ןעהילב וצ ןעביוהעגנָא ןעצרַאה ןיא םהיא ייב ןעבָאה

 .סלָאמ

 ערעפסָאמטא רענהעש ןוא רענייר וצ םהיא טָאה סע

 -- ןעניוצעג
 טסיירט לעסיבא רוטאנ רעד ןופ סיוש ןיא ןענעק לָאז רע

 ןוא ןעעדיא עסיורג יד ןופ ,ןעניפענ ךיז ראפ גנוגיהורעכ ןוא

 ןעביױהעגנָא ץרַאה ןייז סלאמאד ןיוש ןעבָאה סָאװ ,ןעקנאדעג

 -- ןעמרוטש וצ
 ןיוש ןעבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןעעדיא עסיורג יד ןופ

 "ער וצ ןעביוהעגנָא טלעוו עכילרעניא עצנַאג ןייז סלָאמַאד

 .ןעריזינַאיצולָאװ
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש
 ,ם 5 יישר רייוליזל-ד ידי ריש =

 ננגיטפעשעב ןייז ןעבענוצפיוא ןעטַאלשעב רע טָאה

 --= ןערעוו וצ דמלמיפרָאד א רעטעב ןוא רעפלעהעב סלָא

 ףמלמ א ןייז וצ ,קינ בושי א ייב ץענרע ךיז ןעננידרעמ

 ןיא טייקכילגעמ יד ןעבָאה לָאז רע ידכ ,רעדניק ענייז רַאפ

 טינ ענייז םידימלת יד טימ טעוװ רע ןעוו ,םייצ רעיירט רעד

 .ןייז ןענעק ןיילַא ךיז טימ ךילצנעג ,ןענרעל ןעפרַאדעב
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 יו

 ףראד ןיא סש לעּב רעד

 "נערַא עשידיא יד ןופ ןעבעל סאד -- .דמלמיספרָאד סלא םשילעב רעד

 ענייז טימ ןענרהעל טגעלפ םשילעב רעד -- .טייצ רענעי וצ סערָאד

 רָאנ ןעמוק רע טגעלפ ויוה ןיא רַאדנערַא םוצ -- ,דלַאװ ןיא םידימלת

 רעייז זיא רע -- .סעקינבושי יד טימ יז ןעמהענעב ןייז -- ,ןעסעבָא

 ןעװעג רעזייוו-נעוו ןוא ץעויילעב

 ייב ןעגנודרעפ דמלמ סלא ךיז טָאה ָאזלא םש לעב רעד

 -ענ בושי ןפיוא ןעבָאה סָאװ ,סרָאטאדנערַא איד ןופ םענייא

 רמלמ ס'פרָאד סלא ױזַא רע טָאה טייצ קיטש ַא ןוא טנהָאו

 םורַא ןעבָאה סָאװ סעקינ'בושי ענעדעישרעפ ייב טכארברעפ

 -עג ןייז ןופ דנעגעג םעד םורַא ,טנהָאוװעג דנענעג רענעי

 ,ץַאלּפ-סטרוב

 רעד ןופ טרעדנוזעגבא ןעבעל ןייז רעבָא טגנעלפ רע

 טגעלפ רע ואוו לארעביא ,ןערהיפ ערעפסָאמטַא-"עמשטערק ,

 ,קינ'בושי םעד ןעטעב רע טנעלפ ,ןענעיד דמלמ ס'פרָאד סלַא

 רעדָא דלאוו ןיא לעביטש ןערעדנוזעב ַא םהיא רַאפ לָאז רע

 רע טנעלפ לעביטש ןעזיד ןיא ןוא ,ןענדרַאנייא דלעפ ןיא

 . -רעפ ךיוא ןעטרַאד טנעלפ רע .ןענרעל םידימלת ענייז טימ
 ךיז רַאפ םהיא זיא סָאװ טייצ עיירפ עצנַאג איד ןעגנערב

 ןעמוק רע טגעלפ רַאדנערַא ןופ זיוה ןיא ,ןעבילברעפ ןיילַא

 .ןעסעוצבָא טיײצלָאמ ןייז רָאנ

 םש לעב רעד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאנ זיא סע ןוא
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצ עז .צ ,ׁש

 ןופ ןעבעליזיוה םעד ןופ רעטייוו סָאװ ןעטלאהעג ךיז טָאה

 ,טנעירעג דמלמ סלַא טָאה רע עכלעוו ייב ,סעקינ'בושי איד

 סעקינ'בושי עשיריא איד ןופ ערעפטַאמטאזזיוה איד םירָאוו

 .ןעוועג דנעהיצנַא סרעדנַאזעב טינ ןיא טייצ טייצ רענעי וצ

 סלאמאד ןעוועג זיא קינבושי ןעשידיא ןעדעי ןופ זיוה סָאד

 "עבנוא ןופ ןוא תוצראה םע רעטרעטמולעגמוא ןֹופ טסענ א

 טייהנעסיוונוא ןוא טייקמירא .לעקע ןוא ץומש ןעכילביירש

 .ןייז םירמוש ענידנעטש איד ןעטרָאד ןעגעלפ

 ,עלַא ןענייז ,טייצ רענעי וצ סערַָאדנערַא עשידיא איד

 ,ןעוועג םיצראה-ימע ענידלאווג ,טעמכ ,עמהאנטיוא ןַא ןהֶא

 זיא ןיילַא ךארפש עשיאערבעה איד רָאנ טינ עכלעוו רַאפ

 ייז ןעבָאה עלעפ עטסרהעמ יד ןיא .ןעוועג "םותחה רפס, ַא

 םעד ןעגעלפ ייז ןוא ,ןעדער טנעקענ טינ שידיא ןייק וְליִפֲא

 "על עטסגיד'בוט-םוי איד ןיא וליפא ,ןערעייז ןעבעל ןעצנַאנ

 ךארפש רעשיא' יוג רעד טימ ךיז  ,ערעייז ןעטנעמַאמדןעב

 .ןעצונעב

 טרילימיסַא ךיז ייז ןעבָאה ןיילַא ךילכארּפש רָאנ טינ ןוא

 רעייז ןעבָאה ייז עכלעוו ןעשיווצ ,םידעיוּפ ענימורַא איד טימ

 סעצארּפ רעדנערילימיסַא רעזיד .טכארברעפ ןעבעל ןעצנַאנ

 ןופ חטש ןערעטיירב ןוא ןערעסערג רהעמ ַא ףיוא ךָאנ טָאה

 ןעצנַאג רעייז ןיא ,טיירּפשרעפ הלשממ ןייז ןעבעל רעייז

 םירעוּפ ענימורַא איד ףיוא ךילנהע ייז ןענייז ןעבעל טרַא

 ,ןָאינילער רעשידיא רעד וצ טייקנעדנובעגוצ רעייז רָאנ .ןעוועג

 ,םינהנמ ןוא םיניד עשידיא איד ןעטיחבא סעננערטש רעייז

 -ַאטשרעפ ןוא טסואוועג סעלַא סָאד ןעבָאה ייז לעיפיוו ףיוא

 טימ ךילצנעג טינ ךיז ןעלָאז ייז ןעטלאהענבא ייז טָאה ,ןענ

 -עננא רעייז טָאה ,ןטשימרעפ גנורעקלעפעב רענימורא רעד

 .טנעבייצרעפ קלאפ ןעשידיא םוצ טייקגירעה

 -עב טייקשידיא ןיא ןוא "טריזיליוויצ , ױזַא טקנוּפ ןוא
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 ףיוא ןענייז ,ןעוועג זיא "רעטסיימ-זיוח , רעד איוו ט'ניבה

 ,ענייז רעדניק ןוא יורפ איד ןעוועג

 ןיוש ןעבָאה רימ ןעמעוו ,ןומימ המלש ףָאזָאליפ רעד

 איד עיפארגַָאטיוא ןייז ןיא זנוא טינ ,טנהַאמרעד ןעביוא

 עשידיא איד ןופ ןעבעל םעד ןענעוו גנורעדליש עדנעגלַאפ

 ,טייצ רענעי וצ סערָאדנערַא

 -עדליש רעזיד ןיא רע טביירש -- ערעייז רעזייה יד

 -- "סעקוייה, עשרעיוּפ יד ףיוא ףילנהע ןענעז -- גנור

 -עווניא ןופ ךיור ןופ ץראווש ,ענעלַאפעננייא ,תוברוח עטלַא

 םנעמיוק ענייק ןעבָאה סעקזייה עזיד ,ןעסיורד ןופ ןוא גינ

 "אמ גנונעפע ןא ןעמ טגעלפ ךאד זעטימ ןיא רָאנ ,טאהעג טינ

 ןעמ .ןהענסיורא ךיור רעד טנעלפ ןעטראד ךרוד ןוא ,ןעכ

 .ןעמָא ןעזָאל טינ ךאד ןיא גנונעפע יד גנאל רעבָא טנעלפ

 ןעמ טנעלפ ,ןעצייחסיוא ןעוויוא םעד טנעלפ ןעמ יו ,רלאב

 -אלעגסיוא טינ לָאז רעייפ סָאד ידכ ,ןעכאמראפ גנונעפע יד

 טימ טצונעב ךיז ןעמ טָאה רעטסנעפ ראפ ,ןערעוו ןעש

 -ייווצ םעד רעביא עלעקעטש ןייא --- דעלעקעטש ענרעצליה
 רעמיצ ןייא ןופ טגעלפ זיוה עצנאנ סָאד .טגעלעגרעביא ןעט

 ענעדישראפ עלא ראפ טָאה רעמיצ רעזיד ןוא ,ןהעטשעב

 "עג ןעמ טָאה ןעטרָאד .טנעידעג "תוכרב , ןוא "תוכאלמ

 ךיוא ןעמ טָאה ןעטרָאד .קנעש םעד ןוא גנוניואוו יד טאה

 -ףָאלש סלא רע טָאה טכאנייב ןוא ,טנערעלעג רעדניק יד טימ

 "יד ןיא גידנעטש טנעלפ ץיה עכילקערש א .טנעידעג רעמיצ

 טימ טליפרעביא רע ןזיא גידנעטש ןוא ,ןעשרעה רעמיצ ןעז

 .ןערעוו ןענרָאװרעד םוצ זיב -- ןעוועג ךיור

 ךיז טנעלפ ,טיירב רעד ןיא ,רדח ןופ טימ רעד ןיא ןוא

 ,ןעהיצ קירטש עסיורג א ןעטייווצ םוצ זיב קע ןייא ןופ

 ןופ רעדיילק עניצמוש יד ןעגנעה ןעגעלפ סע ןעבלעוו ףיוא

 -ענ רעשל ןיא זיא בוטש ןיא ץומש יד .,ןעשנעמ-בוטש יד
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 קינד יענער רייע

 ףױא ןענעלפ שעװ רעניטעק רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןעוו
 .ןעגנעה קירטש םעד ףיוא ךיז ןענעקירט םוצ "ףעלטשרואוו
 -זיוה םעד ראפ ןעטלאהעג טָאה ןעמ סָאװ רעסאוו ענייר יד
 -עג ןענעז סעקרעגוא ןוא טיורק טימ רעסעפ יד ,ךיורבעג
 ןוא ןעכָאק סָאד ..סעצעינימַאּפ , יד םימ ןעמאזוצ ןענגטש
 -ראפ ןענעלפ ,חיק יד ןופ ןעקלעמ םעד טימ ןעמאזוצ ,ןעקאנ
 ,טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ,רעמיצ ןעבלעז םעד ןיא ןעמוק
 סע .ןעניפעג ןעטרָאד ךיז ןענעלפ םירעוּפ ערוכש יד ןעוו
 ע'רוכיש יד ראפ .ןעוועג ץאלּפ ןעמעלא ראפ ןעטרָאד ןזיא
 םעד טימ רעדניק עניילק יד ראפ ןוא םיתכבדילעב יד ראפ ,םיוג
 .ןערעייז דמלמ

 טינ "תולדנ , ןייק ןפוא םושב רעבָא טָאה םש לעב רעד
 ףיז רע טָאה ערעפסַאמטאדזיוה רעד ןופ רָאנ ,טעװארּפעג
 ןעטלאהעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע ,ןעטלאהעג טרעדנוזענּפא
 טָאה רע ,טרהעקראפ .ןעשנעמדזיוה יד ןופ טרעדנוזעגבא
 טאה רע .טבעלעגטימ ןעבעל ןעצנאג רעייז ייז טימ ןעמאזוצ
 .טלייטעג ןעדייל ןוא ןעדיירפ ערעייז עלא ייז טימ

 טכילהמשנ עסיורג א םהיא ןופ סָאה טלָאמאד ןיוש
 ,טלהארטשעגסיורא

 -ענ ןוא טכיילעג טָאה עכלעוו ,טכיפ המשנ עסיורג א
 גנורהירעב ןיא םהיא טימ זיא סָאװ ,םענייא ןעדעי טמעראוו
 .ןעמוקעג

 -ענ ןעשנעמ ףיז וצ טָאה עכלעוו ,טמיל-המשנ עסיורג א
 ,ןעגיוצ

 רע עכלעוו ייב ,סעקינ'בושי עלא יד רעבירעד ןעבאה
 וצ טלהיפעג עסיורג א עבעיל ַא ,טנעידעג רמלמ טלַא טָאה
 -עב טקעּפסער ןעסיורג טימ םהיא וצ ךיז ןעבָאה ןוא םהיא
 .ןעניוצ
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 -עננא ס'טפעשעג רערָא ןעילימאפ רעגניטכיוו רעדעי ןיא
 ןייז ייז לאז רע ,ןעדנעוו םהיא וצ ךיז ייז ןענעלפ טייהנעגעל

 .ןעבעג הצע

 א עלא עלעפ עלא עזיד ןיא טגעלפ םש לעב רעד ןוא

 טאר ןַייז טימ ייז טנעלפ ןוא ןעמהענ סערעטניא ןעניצראה

 .ןערהיפ

 ,ןענאטשראפ ןוא טסואוועג ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד ץַארט

 ,הדובע ןוא חרות ןיא ייז ןופ טייוו ךיוח ?עמיה טהעטש רע זא

 םעד טימ .םהיא טימ טלהיפעג שימייה ךָאד ךיז ייז ןעבַאה

 ךרד לעיפוצ ןעבָאה ייז .,ןעוועג רערעייז טינ רע זיא ?כש

 -ענ רעייז טימ .םימש תארי ןוא הרות ןייז ראפ טאהעג ץירא

 ןופ םענייא סלא רעבָא םהיא ייז ןעבָאה טקניטסניא ןוא ?היפ

 | .טלהיפעג ייֵז

 טלחיפעג טינ לָאמנייק ייז ןעבָאה טייחנעזעוונא ןייז ןיא

 ,טייקטלאק ןוא טייקדמערפעגבָא ,קערש ןופ ?היפעג סָאד

 ןעמוקסיוא טנעלפ יז ןעוו ,גידנעטש טלהיפעג ןעבָאה ייז סָאװ

 "וצ ךיז הרות-ינב עשיטאטש יד ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא

 .ןעניפעג

 ,וצרעד טכארבעג טינ ייז טָאה חדובע ןייז ןוא הרות ןייז

 .ןעלהיפ ןענָאלשעגרעדעינ ןוא גיטשינ ךיז ןעלָאז יז

 -לאה ייז טימ שימייה ךיז רע טנעלפ לעיפ יוזא ףיוא

 טנעקעג רע טָאה םיטניא ןוא טנעהַאנ לעיפ יוזא ףיוא ,ןעט

 טושּפ ןוא טסָארּפ ךיז רע טָאה לעיפ יוזא ףיוא ,ייז וצ ןהעגוצ

 ,טיחעג ךיז רע טָאה לעיפ יוזא ףיוא ,ןהעגעב ייז טימ טנעקעג

 ןעזעוו ןעסיורג ןייק טייזונעזעוונא רעייז ןיא דיז ןופ לָאז רע

 .ןעכאמ טינ

 זיא רע ןעכלעוו ייב ,קינ'בושי םעד ראפ רָאנ טינ ןוא

 רעבעג-הצע סלא רע טנעלפ ,ןעוועג טלעטשעגנא דמלמ סלא
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 "בושי ענימורא עלא יד ךיוא רָאנ ,ןענעיד רעזייוו-נעוו ןוא

 ,טרהיפענ טאר ןייז טימ רע טָאה סעקינ

 "ראפ עלא יד ןיא ןעלהארטשדןוז יד ןיירא ןעננירד סע

 ץעגרע ןיא סָאד טריּפשרעד סע  ,ךעלעקניוו עטסנעגרַאב

 ןיא ךיז טהיצ סע ןוא ןעלהארטשדוז יד עלעזערג ןעפראווראפ
 ןוז רעד וצ רעטנהַאנ סָאװ לָאז סע ,סיוא סיורג רעצנאג ןייז

 ,ןעניפעג דיז

 ןעבעל א ןעבָאה עכלעִיו ,ןעשנעמ ס'קלָאפ עטושּפ עזיד
 עליוה ןיא ןעבָאה ןוא טבעלעג ןעדיא סאלק ןעטייווצ א ןופ

 ס'קלָאפ ע'טושּפ עזיד ,טבעלענ טלעוו רענעי ראפ ךיוא קערש
 רָאנ ןעבָאה ןעדיא ענהעש ןוא םידמול יד עכלעוו וצ ,ןעשנעמ

 רעייז טימ ןעבָאה ,טלהיפענ גידנעטש האנש ןוא גנוטכאראמ

 םורא ךיז טָאה סָאװ ,טכיל עסיורג יד טריּפשרעד טקניטסניא

 .ןענופעג ייז

 ןוא טריּפשרעד םש לעב ןופ טכיל עסיורג יד ןעבָאה ייז

 ןופ ןעלָאז ייז ,םהיא וצ ןעניוצעג ןעקע עלא ןופ ךיז ןעבָאה
 .ןעסינעג העּפשה ןייז

 .טנעידעג םרוהט-טכייל א סלַא ןעמעלַא ייז רַאפ טָאה רע
 חישמ ןעגיטפניק רעייז טלהיפרעד םהיא ןיא ןעבָאה ייז

 םלוע עטביורעגקעווא רעייז ייז ראפ טעוװ סָאװ ,רעזיילרע ןוא

 --- ןעגנערבקירוצ אבה םלוע ןוא הזה

 ךָאנ םהיא וצ ךיז ייז ןענעלפ הרצ תע רעדעי ןיא ןוא

 .ןעדנעוו הצע ןא

 ןיא דמלמ סלא רהַאי רַאּפ א םש לעב רעד טָאה יוזא טָא

 ןופ לייט א גידנעבעגקעווא ,טכארבראט רעפרעד ענעדישראפ

 -רעל וצ הרות סעקינ'בושי יד ןופ רעדניק יד טימ טייצ ןייז

 ,סעקינ'בושי עגימורא יד ןופ ןעסערעטניא יד ?ייט א ןוא ןענ
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 "יבא םהיא ראפ ץראה סָאד ךיז םחיא וצ ןעמוק ןענעלפ סָאװ

 .ןייז הצעב לאוש םחיא טימ ךיז ןוא ןעדערוצסיוא ?לעק

 ךיז ןעמָאקלַאפראפ ןענייא ןייז ךיוא ןאד רעבָא טָאה רע

 .ןעפענראפ טינ

 רעביא עצנאנ ןעדנוטש רע טנעלפ טייצ רעיירפ ןייז ןיא

 נידנערירטנעצנָאק ,ןעריצאּפשמורא רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד

 ןופ דוס ןעסיורנ םעד ,סנייז ןעזעוו עכילרעניא עצנאג סָאד

 ,ןהענרעד וצ טָאנ ןוא רוטאנ

 תודדוכתה ןוא תוקיבד ןיא ןייוונעדנוטש טנעלפ רע

 רעטומ רעכילטרעצ ןוא רעיירטעג א ייב יו .ןעננערבראפ

 -ענ ננוגיהורעב ןוא טסיירט רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןיא רע טָאה

 ץראה ןייז ןעבָאה סָאװ ,ענייז תובשחמ עסיורג יד ןופ טכוז

 ,טגיהורנואעב המשנ ןייז ןוא טמערוטשעג



 בוט"משילעב לארשי 'ו רעצ עו ,צ ,שי

1 

 םרעווַאמוק םירפא 'ר טרעוו םש לעב רעד
 םעדייא ןַא

 יד יב ןלרתש ַא -- .ךיו ראפ רמלס א ןערָאװעג ןיא םש לעב רעד
 ביז טָאה סולפנייא ןייז -- .סעראדנערא עשידיא יד רַאפ םיצירּפ
 ררוב סלא םש לעב רעד -- .ןעגַארטעגרעביא טדָאטש ןיא ףרָאד ןופ
 'ר ןעשיוצ ךוסכס רלעג א סיוא טכיילג םש לעב רעד -- .שילש ןוא
 -- .הלחק ןייז ןופ םענייא טימ רעטַאפ ס'רעוויטאק ןושרג 'ר ,םירפוא
 קירוצ געװ ןפיוא -- .םעדייא ןא רַאֿפ םהיא טמהענ םירפא 'ר
 םעד ןייז לטבמ ליװ ןושרג ןהוז ןייז --- .םירפא 'ר םברַאטש
 .ןענעגאד רעבָא ןיא הלכ יד --- .ךודיש

 סלַא רהָאי רַאֲאַּפ א טָאה םש לעב רעד סָאװ ,םעדכָאנ

 ףיז רע טָאה ,טכארברעפ רעפרעד ענעדעישרעפ ןיא דמלמ
 -ענ ךיז רַאפ דמלמ ַא ןעטרַאד ןיא ןוא טצעזעב טסולט ןיא
 .ןערָאװ

 ,רעהירפ יו ,רעניצניוו ךָאנ רע טָאה רעבָא סלָאמַאד

 ןיילַא תודמלמ טימ רָאנ ,ןעוועג דמלמ-ם'פרָאד ַא זיא רע ןעוו
 סלָאמאד ןיוש ןיא ןעמאנ ןייז .,ןעגיטפעשעב טנעקעג ךיז

 ךרוד .םורא דנעגעג ןעצנַאנ םעד ןיא ןעוועג רעלוּפַאּפ קרַאטש
 תודמלמ-ס'פרָאד טימ טייצ קיטש ַא ךיז םטָאה רע סָאװ ,םעד
 טנעקעג רעפרעד עלעיפ ןיא םהיא ןעמ םָאה ,טניטפעשעב

 ,טנעקעג טינ ךילנעורעפ םהיא טָאה ןעמ טָאװ איד ןיא ןוא

 ,טסואוועג ןעמָאנ ןייז ןעמ טאה

 רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןעמַאנ ןייז יא רעטייוו סָאװ ןוא
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 דמחנ רהעמ ץלַא רע זיא רעטייוו סָאװ .ןערָאװעג םסרפתנ

 .ןערָאװעג תוירבה לע

 זיא ןעסַאמ-סקלַאפ עשידיא יד ןעשיווצ רָאנ טינ ןוא

 -עיפ ןעשיווצ ךיוא טָאה רע .ןעסקַאװעג טעטירַאלוּפָאּפ ןייז

 -רעד .ןעמוקעב ןעמָאנ ןעסיורג ַא םיצירּפ ענימורַא יד ןופ על

 טנעקעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעפלַאהעגטימ ךס ַא טָאה וצ

 {עדער וצ יו טסואוועג טָאה ןוא ךארּפש עשיליוּפ יד טוג

 -יווצ ענייז טעטיראלוּפָאּפ עזעיד .ייז טימ ךיז ןהענעב ןוא

 "רעפ ףיוא ,ןעצונסיוא רע טנעלפ םיצירּפ עשיליוּפ יד ןעש
 טנעלפ .סעקינבושיי עשידיא יד זוחט וצ תובוט ענעדעיש

 -נערַא ןעשידיא ַא ףיוא ץרַאה זעב ַא ץירּפ רעשיליוּפ ַא לָאמַא

 םש לעב םוצ רַאדנערַא רעשידיא רעד טנעלפ ,ןעבָאה רַאד

 ןייז ןוא ןהענ ץירּפ םוצ טגעלפ םש לעב רעד ןוא ,ןעדנעוו ךיז

 סע ןעכלעוו סעקינ'בושי ייווצ ןענעלפ ןוא .,ןעליטש סעכ
 םוצ ןעדנעוו ךיז ייז ןעגעלפ ,ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ךוסכס זיא

 רע ןייז רעכַאמ-םולש ןוא ךותמ רעייז לָאז רע ,םש לעב

 טכארטעב עבאנפיוא:סנעבעל ןייז סלא ךיוא סע טָאה

 -סיוא סעקינ'בושי עשידיא יד ףיוא סולפנייא ןעצנַאנ ןייז

 ךיז ןעשיווצ ץנערוקנָאק עסואימ ןייק ןעלאז ייז ,ןעביאוצ
 ץירּפ םייב ןעטייווצ םעד רענייא ןעלָאז ייז ,ןערהיפנא טינ

 .ןעגנידסיוא טינ

 ןופ סולפנייא רעסיורג ןייז ךיז טָאה זייווכעלסיב ןוא

 ןעבָאה םורָא טייצ ַא ןיא ןענַארטעגרעביא טדָאטש ןיא ףרָאד

 ענימורַא יד ןופ ןוא טדָאטש ןייז ןופ רענהָאװנייא יד ךיוא

 ןעשיווצ טאהעגנ ןעבָאה ייז סָאװ ,ךוסכס ןעדעי ייב טדעטש

 ףעד זיא רע .ןעדנעוו ֹוצ ןעביוהעגנַא ךיז םהיא זצ ,ךדיז

 -נעוו ךיז טגעלפ ןעמ .ןערָאװעג דנעגעג ןעצנַאג ןופ ןלדתש

 ייב טנעלפ ןעמ ,ןייז שילש רעייז לָאז רע ,םהיא וצ ןעד

 טימ גידנעטש ןזיא ןוא ,ןעגעלנייא םיצפח ןוא דלענ םהיא
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 -רעפ טגעלפ רע .ןעוועג ןעפראוורעפ תוררוב ענעדעישרעפ
 ןענעלפ םידדצ עדייב יד ןוא ,ןעכיילנסיוא םיכוסכס ענעדעיש
 .ןעביילב ןעדעירפוצ טסכעה גידנעטש

 טאה טייצ רענעי וצ םש לעב ןופ יירעוהט ללכ עזעיד ןוא
 תולנתה ןייז וצ טָאה סָאװ ,טיורש ןעטשרע םוצ טכארבעגטימ
 עילימַאמ רעד ןיא טכארבענניירא םהיא טָאה יז ,טרהיפעג
 ןיא טָאה רעכלעוו ,רעוויטוק ןושרג 'ר ןואנ ןעטמהירעב ןופ
 ךיז םהיא וצ גנוטכארעפ ןוא סָאה ןעכילקערש טימ ביוהנָא
 -אוועג הלנתנ זיא םש לעב רעד ןעוו ,םעדכַאנ ןוא ןעגיוצעב
 ןיא ןוא ןעגיובעג ּפָאק םעד ףעיט םהיא רַאפ רע טָאה ,זעד
 .ןערָאװעג ענכנ דימלת ַא רענייז

 טָאה -- עדנעגעל יד טלהעצרעד -- םייצ רענעי וצ
 -טהירעב ןופ רעטָאפ רעד ,רעוועטוק םירפא 'ר זַא ,ןעפַארטעג
 בר ַא סלָאמַאד ןיא רעכלעוו ,רעוויטוק ןושרג 'ר ןואנ ןעט
 טימ טאהעג ךוסכס דלעג ַא סיּפע טָאה ,ןעוועג דָארב ןיא
 עב רעד ואוו א ,טסולט ןופ רענהָאװנייא יד ןופ םענייא
 ןייק ןעוהָאפעגבָארַא ןיא םירפא 'ר .ןעוועג דמלמ זיא םש
 םהיא טאה רע ,םענייז ןיד לעב םעד ןייז ןידל ןימזמ טסולט
 ייז ,ןערהאפבָארא דָארב ןייק םהיא טימ לאז רע ,טגעלעגרַאפ
 ."ןעדול , ןענעק םינייד רעדָארב יד ייב ןעטרַאד דיז ןעלָאז
 ייז ,טרערעגרעביא רעבָא םהיא טָאה רענייז ןיד לעב רעד
 םירפא 'ר ,ןעזָאלרעפ םש לעב םעד ףהיוא רעסעב ךיז ןעלָאז
 -עד רעבָא רע טָאה ךילדנע .טלעקנייווקעג רעהירפ ךיז טָאה
 .טמיטשעגנייא ףיור

 ,ןעמוקעג זיוח ןיא םש לעב םוצ ייז ןענייז
 זיוה ןופ ?עווש יד רָאנ טָאה םירפא 'ר יו ףכית ןוא

 טימ ןהעזרעד דלַאב םש ?עב רעד טָאה ,ןעטַארטעגרעביא
 ,נוויז ןייז זיא רעטכָאמ ס'םירפא 'ר זַא ,שדוקח חור

 יב
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 סיר טו

 ןייז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןע'מירפא 'ר רַאפ רע טָאה

 רענידלַאװנ טימ -- טגָאזעג ם"במר ןיא טשּפ א, הרות ןיד

 ."רעסיורג תופירח

 זוע'םירפא 'ר ןערָאװעג ןעלעפענ רחעז םש לעב רעד זיא

 -עג ןייז ןעמהענ לָאז רע ,ןעגָאלשעגנרַאפ םהיא טָאה רע ןוא

 .יורפ א רַאפ רעטכָאט ע'טג

 טאה רע ,ןעבעגענ המכסה ןייז ףיורעד טָאה לארשי 'ר

 ןעלָאז םיאנת יד זַא ,ןעמונענסיוא יאנת א םהיא טימ רעבא

 -ייה ייז ןיא לָאז רע ןוא ,ןערעוו ןעבעירשעגנ ליטש רעד ןיא
 ,"רזעילא ה"ומב לארשי ה"ומ , ןעס

 .םהיא ןענעוו ןייז ןעטרָאד לָאז טרָאװ א רהעמ טינ

 -וצ רעד וצ טנידנעענ ?ייוורעד ךיז טָאה הרות ןיד רעד

 ַא ךיז זיא םירפא 'ר ןֹוא ,םידדצ עדייב ןופ טייהנעדעירפ

 ,ןערהַאפענ םייה

 .ןעברָאטשעג רע זיא געוװ ןעטימ ןיא

 רעד רעטנוא רעטכָאט ןייז םהיא ןעוועג טרעשעב טינ

 .ןערהיפ וצ קידצ ןעסיורג םעד טימ הּפוװ

 --- ןייז וצ דיּפפמ וצ רעטָאפ ןייז ,ןושרג 'ר ןעמוקעג זיא

 .ןענופעגנ םיאנת יד שַאט עזייר ןיא םהיא ייב טָאה ןוא

 .ןעוועג הדיח עסיורג א ןינע רעד םהיא רַאפ זיא

 ןעגעוו טזָאלעגרעביא טינ רעטָאפ ועד טָאה טרָאװ ןייק
 ,רענייז החּפשמ רעד ןענעוו ןוא זתח םעד

 סָאװ ןופ ןוא זיא סָאד ןתח א רַאפ סָאװ ,טסייוו רעוו

 ? טמאטש רע החּפשמ ַא רַאפ

 רע ,ןעוועג תעדה בושי רעסיורנ א םהיא ייב זיא סע ןוא

 .ןעפרַאוװרעפ ןינע ןעצנאג םעד רָאנ לָאז
 .טקנעדעג רעטסעווש ןייז רעבָא טָאה שרעדנַא

 "רעד עטכישענ עצנאג יד רהיא טָאה ןושרנ 'ר ןעוו

 -- : טרעפטנעעג םהיא יז טָאה ,טלהעצ
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 20 יש רער ידי יי 2 יו פ ריקרימ

 טָאד זומ ,ןעוועג טּכעד ןעטַאט םעד רַאּֿפ ןיא סע זַא

 .ןייז טכער זנוא ראס ךיוא

 ,ןעטכארט ןוא ןערהעלק וצ טָאװ ,אטינ זיא סע

 .ןעביילב ףךוריש ףפראדעב ךודיש רעד

 ,טגידנעעג תודמלמ ןופ ןאזעט רעד ךיז טָאה סע ןעוו ןוא

 ףחאכ , ףיז טָאה ןוא "םש לעב, רעד טלעטשרעפ ךיז טָאה

 -רוק ַא ןיא ןוהטעננַא ךיז טָאה רע .ןוחטעגרעביא "םיקירה

 -עג לעטרַאנ ןעטיירב ַא טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,לעצלעּפ ןעצ

 עטסארּפ ןוא הרוצ עניד'משוגס א ךיז ףיוא טאה ןוא ,ןענַארט

 ןייק טזָאלעגקעװַא ףךיז טָאה ןוא ןעניוצעגפיורא ןערעינַאמ

 .ןושרנ 'ר ,םענייז רענַָאװש ןעניטפניק םוצ דָארב

 םעד עדנעגעל-ס'קלָאפ יד טניּפש -- בוטש ןיא בר םייב

 ענהעש טימ ייברעד ךיז טצונעב ןוא ,רעמייוו השעמה-רוּפיס

 ןוא רענהעש סָאװ לָאז דליב סָאד ידכ ,ןעברַאפ עפעילער ןוא

 ןעשיט יד םורא םינייד יד ןעציז --- ןעמוקסיורַא רעקראטש
 "ייוצ םוצ שיט ןייא ןופ טהענ ןיילַא רע ןוא ,טצעזענסיוא

 סאו ,םיניד יד ןיא קוק 8 ןעטרָאד ןוא אד ןעּפַאה םורָא ןעט

 ,ייז רַאפ טכארבעג ןערעוו

 -ויפק עשרעיוּפ ןיא ,ןַאמ ַא ןחעזרעד ייז ןעבאה גנילצולּפ

 ,ריחט ןיא טהעטש ןוהטעגנא רעד

 םאוו ,ןאמירַא ןַא רַאפ ןעמונעגנַא םהיא טָאה ןושרג 'ר
 .ןעטעב הבדנ א ןעמוקעג זיא

 .טננאלרעד עכטס א םהיא רע טָאה

 -הענ טלָאװעג טינ עבטמ יד רעבָא טָאה םש לעב רעד

 6 םהיא טימ סיּפע טָאה רע זַא ,ייברעד םהיא גידנענַאז ,ןעמ

 .ןעדער וצ דופ

 -ניירא רעמיצ ןערעדנוזעב 8 ןיא ןושרנ 'ר םהיא טָאה
 ,טרהיפעג

 -טיורא םיאנת יד ןופ עיּפָאק א םש לעב רעד טָאה ןַאד
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 רוביד ידכ ךות ןוא ,זעזיוועג ןע'נושרג 'ר יז טָאה רע ,ןעמונעג

 "עגנָא הלגע לעב ןופ ןָאט םעד טיס םהיא וצ ךיז רע טָאה

 -- : ןעפור

 לי ךיא .ןעבעג בייוו ןיימ ריס טלַאז רהיא ?יוװ ךיא

 | .ןעמהענ ךיז וצ יז

 ןושרג 'ר ןואנ רעד סָאװ ,ןעלעטשרַאפ ךיז ןעק ןעמ

 רע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןעלהיפ טזומעג טָאה רעװַאטַאק

 רענייז רעטָאפ רעד שפנ ןעבָארנ ַא רַאפ סָאװ ,ןהעזרעד טָאה

 םהיא טָאה סע .,ןעבעילקעגסיוא רעטסעווש ןייז רַאפ סע טָאה

 םע רע'משונמ רעזעיד זַא ,קנַאדענ םעד ןופ טרעדיושעג

 -עטשרַאפ ךיז ןעק ןעמ .ןייז רעגַאװש ןייז סע טעוװ ץראה

 םהיא ףיוא טָאה סע קורדנייא ןעכילרעדיוש ַא רַאפ סָאװ ,ןעל

 ,ןָאט רעד ןוא ןעשנעמ ןעזעיד ןופ ןחעזסיוא סָאד טכאמעג

 טימ --- ,ןיילא אזַארּפ יד טכא ןיא גידנעמהענ טינ ןיוש ---

 רימ טלאו רהיא ,?יו ךיא , רעטרעוו יד טָאה רע ןעכלעוו

 ,טדערעגסױרַא "ןעבעג בייוו ןיימ
 זיא רע זַא ,ןעוועג סיורג ױזַא זיא גנולפייווצרעפ ןייז

 טָאה רעטאפ ןייז סָאװ ,טרָאװ סָאד ןעכערב ,ןעוועג טיירג

 -עג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,םיאנת יד ,ןייז ?טבמ ,ןעבעגנענ

 .ןעבעירש

 ענייז רעטסעווש יד םהיא זיא רעבָא לָאמ סָאד ךיוא

 .ןענַאטשעג געוװ ןיא

 -- : ןע'הנעט ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה יז

 .ןהעג טינ ןעליוו ס'רעטָאפ םעד ןענעג ןעק ןעמ

 רע ףרַאדעב ,ןעוועג ןעלעפענ םהיא זיא ךודיש רעד זַא

 .ןעלעפעג זנוא ךיוא

 ,טמיטשעב הנותח ןופ טייצ יד ַאזלא ןעמ טָאה

 ןייז רַאפ דוס ןייז םש לעב רעד טָאה הּפוח רעד ראפ

 .טקעלּפטנע יורפ
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 ןוא ,סנױזַא סע ןיא רע רעוו ,טלחעצרעד רהיא טָאה רע

 .ןוהטוצ טפנוקוצ רעד ןיא טקנעד רע סָאװ

 לָאז יז ,ןעמונענסיוא רהיא טימ יאנת א רעבָא טָאה רע

 -- ןעלהעצרעד טינ ךַָאז םוש ןייק םענייק םהיא ןענעוו

 ,ןעמוק טנעמַאמ רעניטכיר רעד םעד רַאֿפ טעוו סע זיּב

 טזומעג רעוויטאק ןושרג 'ר ָאזלַא טָאה ותמח לעו וּפא לע

 רעבָא רע טָאה .ןענעקרענא רענַאווש ןייז סלא םש לעב םעד

 .טלָאװעג "ןעלשנעמסיוא , טהיא זיא סע לעיפיוו ףיוא שטָאח

 לעקיטש א רַאפ זןיא סע לעיפיוו ףיוא שטָאח םהיא טָאה רע

 ,ןעכַאמ טלאװעג הרות עדוי

 רע .םהיא רעביא ןעווערָאה וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה

 .טנערעלעג הרות םהיא טימ טָאה ןיילא

 טינ גלָאפרע ןייק טימ רעבָא דיז טָאה טיײברַא ןייז

 ןעטכעלש רהעז ַא רַאפ ךיז טָאה םש לעב רעד טניורקעג

 'ר סָאװ ,ןעכאז עטסננירגנ יד ולימא .ןעזיוועגפױרַא דימלת

 ,ןייז ספות טנעקענג טינ רע טָאה ,טנערעלעג םהיא טָאה ןושרג

 ןושרג 'ר סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד ךיז טָאה םש לעב רעד

 ץרַאה םע ןעסיורג ַא רַאֿפ ,טנערעלענ הרות םהיא טימ טאה

 ךַאז ןייק ןעק ענייז ּפָאק עטּפָאטשרעּפ יד סָאװ ,טלעטשרעפ

 ,ןעמהענפיוא טינ

 -ענ ךַאמ ַא דנַאה רעד טימ םהיא ףיוא ןושרנ 'ר טָאה

 ןייק םהיא ןופ ןיוש טעװ רע זַא ,ןהעזעננייא טָאה רע .,ןוהט

 .ןעכַאמ ןענעק טינ ןדיכל

 רַאפ ץראה םע ןענידלאוונ ַאזַא ךָאד ,רעבָא טָאה רע
 ןעביוהעגנַא רע טָאה .ןעבָאה טלאוװעג טינ רעגַאװש ןייק
 .םהיא טימ ןע'טנ ךיז לָאז יז ,רעטסעווש ןייז ןעדערוצרעביא

 עכלעוו ,ענייז רעטסעווש יד ,ןעווענ טכער זיא םהיא ייב
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 בומ-םשילעב לאושו 'ר רעצ עז ,צ ,ׁׂש

 ךהיא ןופ ךיוא לָאז ,טנ'ענ ןַאמ ַא טימ לאמנייא ןיוש ךיז טאה

 ,ןעמהענ םג א ןַאמ ןעטייווצ

 טָאה ,ןעוועג טינ זיא רע תוקדצ ןוט הרות ןיא סיורג יו

 ןעשיווצ ,ןעמונעג דניז עסיורג יד ןעפיוועג ןייז ףיוא ךָאד רע

 רעייז ןעכאזרוארעפ ןוא ןעגנערב וצ תקולחמ יורפ ןוא ןַאמ

 .ךיז ןעדייש

 םוצ טָאה רע סאו ,האנש יד ןעוועג זיא סיורג יוזא

 .טלהיפעג םש לעב

 ,.ןייז לבוס טנעקעג טינ םהיא רע טָאה לעיפ ױזַא ףיוא

 רעטסנעלק רעד ןהֶא רעבָא ןענייז ענייז דער עלַא יד

 .ןעבעילבעג רעטסעווש ןייז ףיוא גנוקריוו

 טאהענ טינ סולפנייא ןייק רהיא ףיוא טָאה רע ביוא

 יז ןעוו ,ךָאנ סלָאמאד ,ןערעטשוצ דודיש םעד רעהירפ ךָאנ

 -עג טינ טייקסיורג ס'םש לעב םעד ןעגעוו ננונהא ןייק טאה

 -נייא ןייק רהיא ףיוא טאה רע זַא ,אטישּפ א ןיוש זיא ,טָאה

 "ענג טונ ןיוש טאה יז ןעוו ,טצעי ןעבָאה טנעקענ טינ סולמ

 א טכיל ענעגראברעפ ַא זיא רערהיא ןאמ רעד זַא ,טסואוו

 יד טפנוקוצ רעטנעהַאנ רָאנ רעד ןיא טעוװו עכלעוו ,עסיורג

 .ןעניישעב טלעוו עשידיא עצנַאג

 סולשעב םייב ןעטלאהענ טסעפ רעבָא ךיז טָאה ןושרנ 'ר

 .ןע'טנ םש לעב םעד טימ ךיז זופ רעטסעווש ןייז זַא ,םענייז

 .ןעבָאה טלָאװעג טינ רענַאװש ןייק רַאפ םחיא טָאה רע

 -רע וצ ןעליוו ןייז טנַאזעגבא ץלא ךיז טָאה יז ןעוו ןוא

 -- ; רהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןעליפ

 ןאמ ןייד ןופ בָאה ףיא סָאװ ,השוכ הּפוח יד ןעק ךיא

 -עג טלָאװ עטסעב סָאד .,ןענָארטרעביא טינ ,ןהעטשוצסיוא

 ביוא .םהיא טימ ןע'טנ ןעלעוו ךיז טסלָאװ וד זעוװ ,ןעוו

 ריד ךיא לע ,טינ וד טסליוו םהיא טימ רעבָא ךיז ןע'טנ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצע+ .צ ,6

 ,ןענאד ןופ םהיא טימ קעווַא ריד רהָאפ ןוא ןעפיוק דרעפ א
 .טסולג ץראה ןייד ואוו

 ענענייא ןייז ךיז ןופ טָאה קידצ ןוא ןואג רעסיורג רעד
 םעד ןעמראד םינ לאו רע יבט ,ןעכעירטרעפ רעטסעווש

 .ןהעז ענייז ןעניוא יד ראפ םענייז רענַאװש ןעגיד'םשוגו

 ,טלחיפעג םחיא וצ רע טָאה האנש ענידכאווג ַאזַא

 ןעצראה ןיא םחיא ייב ,םחיא וצ טָאה סָאה רעפעיט אזַא
 .טבעלעג
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 טומ-םשילעב לארושי 'ר רעצעו .צ .ש

 ירא

1 

 .תודדיבתה רהָאי ןעבעיז

 טגעלפ רע .טצעזעב ףרַאד א ןיא דיז ןעבאה יורפ ןייז טימ םשילענ רעד

 ןעגַאװ א ןיא םהייל יד טנעלפ ענייז יורפ יד ןוא ןעבָארג םהייל

 רעד -- .ןערהיפקעווא ןעפיוקרעפ םוצ טדעטש עטנעהָאנ יד ןיא

 ןעטַאּפרַאק יד ןעשיווצ -- .תודדובתה רהאי ןעבעיז טעװַארּפ םשילעב

 יד דַאנ -- .ןעגַארטעגסיױא ועקנאדעג עסיורג ענייז רע טָאה גרעב

 .ועראוועג טחוש ַא םשילעב רעד ןיא רהאי ןעבעיז

 יַאװש ןוא רעטסעווש זייז ךיז ןופ ָאזלַא טָאה ןושרג 'ר

 .ןעבירטרעפ רעג

 ףילרעסיוא רעבָא לָאז טקא רעזעיד גיד'תוירזכא יװ

 'ר ףיוא קעלפ ןעצראווש ןייק ךָאד רע ןעק ,ןהעזסיוא טינ

 םעד ךרוד ןענעק רימ .ןעפרַאװ טינ טייקכילנעזרעּפ ס'ןושרג

 סָאװ ,ןעשנעמ ַא ףיוא יוװ ,םהיא ףיוא ןעקוק טינ ןפוא םושנ

 .טגָאמרעפ ץראה ןערענייטש ַא טָאה

 ַאזַא ןופ עינַאלַאכיסּפ יד ןהעטשרעפ ןעפראדעב רימ

 רעבילרעניא ןייז ןיא דיז ןעזומ רימ .ןושרג 'ר יוװ ןעשנעמ

 יד ןייז ?לחומ ןענעק םהיא ןעלָאז רימ ,ןעטכארטנייא טלעוו

 .ןעגנאגעב רעטסעווש ןוא רעגָאװש זייז ןעגעג זיא רע סָאװ ,דניז

 ןופ םינואג עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןושרג 'ר

 רע .ןעוועג סיורג ןיילַא הלגנ ןיא רָאנ טינ זיא רע .,רוד ןייז

 רענייא ןעוועג זיא רע .זעוועג ?בוקמ רעסיורנ ַא ךיוא זיא

 ,ל"ז י"ראה תלבק רעד ןיא ןעטעטירַָאטױא עטסערג יד ןופ

 ,טבעלעג רוד םענעי ןיא טָאה סָאװ עטסערג יד ןופ רענייא
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ,ח"לצה ?עב רעד ,אדנאל ?אקזחי 'ר ןואנ רעסיורנ רעד

 םהיא וצ ףעירב ענייז ןופ םענייא ןיא םהיא טרילוטיט

 ,אלפומה ברה ,ישפנ דידי ,יבוהא , :םיחבש עדנעגלַאפ טיט

 טביירש ףעירב ןעטייווצ א ןיא ןוא ,"תודיסחנו חרותב גלפומ

 ,איבנמ ףידע םכח ,יכירבו ,תחפ רב; ;םהיא ףיוא רע

 םכחה ,תודוס ןשוש ,תודיסחבו הרותב גלפומ ,איבלו שיל

 .,5וכהֹו םלשה

 םהיא רַאפ טנַאמרעפ םיחבש ערענעלק ןייק טינ ןוא

 תוחול ןייז ןיא .רענארּפ ?'תנוי 'ר ןואנ רעמיורג רעד ךיוא

 ,ריסחה ברה , :סעדנענלַאֿפ םהיא ןענעוו רע טביירש תודעה

 "!יהלא לבוקמו חרותכ גלפומ

 םענעי ןופ םילודנ ןוא םינואג ערעדנא עלעיפ ףךיוא ןוא

 ,טרערעג דובכה תארי ןענידלאווג טימ םהיא ןענעוו ןעבָאה רוד

 'ר יו ,קידצ ןוא ןואנ ַאזַא רַאֿפ רעבירעד טלָאװ סע

 -לעוו ,קידצ ןוא ןואנ אזַא רַאפ ,ןעוועג זיא רעוויטוק ןושרג

 םימש תארי ןוא הרות ןיא ןעבעל ןעצנַאג ןייז טָאה רעכ

 -בִא ךיז אבה םלוע ןייז ןופ ןעוועג רעגנירג לעיפ ,טקייוװעג

 אזַא טימ ךַאד ןייא רעטנוא ןענהַאו וצ רעדייא ,ןעגָאז

 לעב רעד ןעכלעוו רַאפ ,רעדורב ןעכַארג ןוא שפנ ןעטסָארּפ

 וצ רעדייא ,ןעבעגענסיוא ןעגיוא ענייז ןיא ףיז טָאה םש

 'עניוא ענייז רַאפ נידנעטש םהיא ןהעז ןוא םהיא ןעלהימ
 ,רעטסעווש ןייז ןופ ןַאמ םעד סלַא ,םענייז רענַאװש ַא סלַא

 -אלרעפ דָארב טזומעג טָאה םש לעב רעד ,ייס יו ייס

 ןעכעטש-רעדנאוו םעד לָאמַא רעדיוו טזומעג טָאה רע ,ןעז

 רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןעכוז ןהענ ןוא ןעמהענ דנאח ןייז ןיא

 .ץענרע החונמ םוקס ַא יורפ ןייז

 טאהענ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןענעמרעפ רעניצנייא רעייז

 ןושרג 'ר סָאװ ,ןעגָאװ ןוא דרעפ רעד ןעוועג זיא ,ךיז טימ

 ,ייז ראפ טפיוקעג טָאה
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רצצנז .צ ,ׂש

 "אק ןוא וועטוק ןעשיווצ ףרָאד ַא ןיא ךיז ייז ןעבָאה

 .טצעזעב וועס

 טנעלפ רע ןוא ,טנהָאוװעג ףרָאד ןיא טָאה יורפ ןייז

 ןעשיווצ ןעװַארּפ תודדובתה, ענידנעטש ןעזָאלקעװַא דךיז

 -יווע , ,גרעב-ןעטאּפראק עניטרַאד יד ןעשיווצ ,"עסיורג גרעב

 ."ןענופעג לָאהט רעפעיט ַא ךיז טָאה סע עכלעוו ןעש
 יורפ ןייז םהיא וצ טנעלפ ךָאו ַא לָאס יירד ייווצ ןוא

 םעד ףיוא רע טנעלפ .,ןענַאװ ןוא דרעפ רהיא טימ ןעמוק

 רעד ןיא םהייל יד טנעלפ יז ןוא ,ןעגעלנָא םהייל ןענָאװ

 ---ןעטרָאד ןעפיוקרעפ יז ןוא ןערהיפקעווַא טדָאטש רעטנעהָאנ
 .ןעגיוצעג הנויח םירַא רעייז ייז ןעבָאה ןופרעד ןוא

 רענילדנהעצ וצ טרָאװ ס'טָאג טימ זיא סָאװ ,ןַאמ רעד

 עסיורג יד ןעוו ,ןַאד ְךָאנ טָאה ,ןעמוקעג ןעשנעמ דנעזיוט

 ףרע טזומעג ,טלהארטשענסױרַא םהיא ןופ ןיוש טָאה טניל

 ןעבעל םייֿב יורפ ןייז ןוא ךיז ןענעק לָאז רע ידכ ,ןעבָארג

 .ןעטלַאהרעד

 -ניא ןעכייר ןֹוא םעיינ ל?עיפ ױזַא טָאה סָאװ ,ןאמ רעד

 רנוַאי ןעבעיז מָאװ ,ןעגָארטעגניײרַא ןעבעל ןעשידיא ןיא טלַאה

 ןוא טכארברעפ תוקחד ןוא טיונ רעכילקערש ןיא עצנַאג

 .טכאמעגכרוד ןעבעל ךָאוװ א סנעשַארג עטלהעצעג טימ טָאה

 -אמ ןייז רָאנ םלאפאד רעבָא זיא רעטסניפ ןוא םירָא

 רעכילרעניא ןייז ןיא .ןעווענ טלעוו עכילרעסיוא ,עלעירעט

 "עג םוחטכייר סיורג ַא רהֶאי ןעבעיז עלַא איד טָאה טלעוו

 א םענייז געװ סנעבעל םעד סלאמאד טאה סע .טשרעה

 ,ןעטכיולעב עסיורג ַא טכיל עלעה

 תורדובתה ןיא רהַאי ןעבעיז עַלַא יד ןעטרָאד טָאה רע

 -ענבָא ןוא טייוו .טכארנרעפ רוטַאנ רעד טימ דוחי ןיא ןוא

 ןוהטעגסיוא ןוא ?עמוט-ס'נעבעל ןעצנַאג םעד ןופ טרעדנוז

 יי ָאוורעפ ַא ןיא רע טָאה ,ןעטפאשנעדייל עכילשנעמ עֶלַא ןופ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צ עד ,צ ,ׂשְו

 טרעװ נאט ןעניטנייה םוצ זיִב ךָאנ .טבעלעג ?הייח רענעפ

 םש לעב רעד ואווא ,?הייה רעד ףיוא ןוא טרא םעד ףיוא

 רעהענייברעפ םעד ,ןעננערברעפ געט ןוא םכענ ענייז טנעלפ

 .ןעיוועגנַא

 ,טפראדעב החונמ ענייר ןוא טייקליטש ענעש יד טָאה רע

 יד ןיא ןערידטנעצנַאק ןענעק ךיז טרעטשעננוא לָאז רע ידכ

 טלאמאד ןעביוהעגנא ןעבאה עכלעוו ,ענייז ןעקנאדעג עפעיט

 ,םהיא ייב ןערעוו הייר

 לעמוט לעיפוצ גָאט םעד ןיא ןליפַא ןעטרַאד רע טָאה

 .ןענופעג ךיז רַאפ ןעבעל םשונמ ןוא

 רע טאה ,רוטַאנ עשירעמיורט ןוא עשיטעָאּפ רעדעי יו

 טאהעג בעיל טכאנ עטמיורטרעפ ןוא עטרעיורטרעפ יד ךיוא

 .ןענָארטעג דוס רהיא ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טָאה ןוא

 יאפש וצ גָאט ייב ןעדנוטש עכילטע רעסעב זיא סע,

 לאו ןעמ ידכ -- ןענרעל םידיסלת ענייז רע טנעלפ -- ןעפ

 -- ?ןייז ףאו טכאנ ייב ןעדנוטש רהעמ סאו ןענעק
 -- טבענ יד ןייז ךאוו ןוא גָאט ייב ןעּפָאלש רע טנעלפ

 .ןעננערברעפ דוחי ןיא חמשנ ןוא ץרַאה ןייז טימ ןוא

 ,רע טגעלפ המשנ ןייז ןֹופ רעייפ ןעסיורג םעד ייב

 רעד ןופ טייקליטש רעכילקנעדכַאנ ןוא רערעטסניפ רעד ןיא

 יו ןופ טָאה רע סָאװ ,ענייז ?ירעּפ איד ןעפיילש ,טכאנ

 ,טכארבעגסיױורַא ענייז ןעשינעפעיט עטספעיט

 ןעניפעג סָאװ ,גרעבררעטאּפראק יד ןעשיווצ ַא ַאד טא

 ןיא טא ,ןעניוואקוב ןעבענ ,ןעיצילַאנ לייט םעד ןיא ּךיז

 רוטאנ יד ואוו א ,לעקניוו םענעש ןוא ןעכייר-המשנ םענעי
 ןוא טכארּפ רעצנאג רהיא ןיא ןעשנעמ םעד רַאפ ךדיז טזייוועב
 טרעטיילעג עצנַאנ רהָאי ןעבעיז םש ?עב רעד טָאה ,ץנַאלג

 .ענייז המשנ עסיורג יד

 ,עלאהט עפעיט ןוא גרעב עסיורג יד ןעשיווצ ,ָאד טָא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעו ,צ .ש

 טא:

 ןופ טכארּפ ןעדליוו םעד ןוא רעדלעוו עטכידעג יד ןעשיווצ

 רהָאי ןעבעיז עצנַאג םש לעב רעד טָאה ,ןעטרָאד רוטַאנ רעד

 ןוא, .טכארברעפ ןעטכארט ןוא ןעקנעד ןוא ןערהעלק ןיא

 ,העגרעפ תוקמע רעסיורג ַאזַא ןיא רע טגעלפ ?הָאמטפָא

 ןוא געט יירד גידנעטכארט ןהעגמורַא ןענעק טגעלפ רע זַא

 ,"סע גידנעקרעמעב ןוא גידנעסיוו טינ ,רנאנאכרוד טכענ יירד

 רוטַאנ רעצנאג רעד טימ ןעסָאנעגפיונוצ ךיז רע טָאה ַאד

 ,טלהיפרעד

 ויא די ז רע ט א ה א ד ט ַא

 .טריּפשרעד ךיז ןיא טָאנ ןוא טָאג

 -סיאעטנאּפ ןעזעידנארג ןוא ןעסיורג םעד וצ רע זיא ָאד

 ערעדנוזעב ענייק ראג ןענייז סע זַא ,ןעגנאגרעד תמא ןעשיט

 .ןאראפ ןעכַאז

 ןוענַאילימ-יל?י מ ע5 א יד זַא

 ןע בעל ןופ ןעמרָאֿפ ענעדישרעפ

 ףות ןיא ןענייו ץנעטסיוקע ןוא

 !ו א עכילטייהנייא ירד ןערעייז

 רעד ןופ ץ נאט בבוס עכַא פניי א

 .ט יי ה ט ע ג

 ,ועגנאגרעד דוס םענעש ןוא זעסיורג םעד רע זיא א ָאד

 וא טבעל ,טריטסיזקע ןוא טבעל סָאװ ,סעלַא ,סעלא זַא

 ס'טָאג ןוא ןעבעל ס'טָאנ סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טריטסיזקע

 ,םעד ןיא ךיז טניפעג ץנעטסיזקע

 זנוא ןופ טכיזעג ןייז טלָאװ םלוע לש וכלמ רעד ןעוו,

 .ןערעוו ןעשַאלעגסיוא ןעבעל עצנאג סָאד טלָאװ ,ןעטלַאהעב

 "קעװַא העפשה רהיא םוזרעווינוא ןופ טכָאװ הניכש איד ןעוו

 ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל ןייז סעלַא ,סעלַא טכָאװ ,ןעמהענ

 ."ןערָאלרעפ

 ּפיצנירּפ ןעסיורג םוצ טכארטרעד ךיז רע טָאה ָאד
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר יע צעז ,צ ,ׁשו

 ,טעיובעג ןיא טייהטַאג רעד ןעגעוו הטיש ןייז עכלעוו ףיוא

 --- ןַא

 טניפעג סָאװ ,םעד םעלַא ןוא תומלוע עלַא יד ןעשיווצ ,

 ןוא להיפעג רעזנוא טימ ןענעק רימ סָאװ ,סעֶלַא ,ייז ןיא ךיז

 ,רוטַאנ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םעלַא ,ןעפיירנעב לכש

 סָאװ ,ןעכַאז סלַא סיוא זנוא דיז ןעזייוו ןוא ןעהעז עכלעוו

 ןופ טדיישעגבא ןענעז ןוא ךרבתי םשה טלאהרעסיוא ןענייז

 -/וו רענענייא רעייז ןיא ןענעז ,םהיא

 "כיזוקע רעייז ווא .טינ ראנ טייקכילנעו

 .ךרבתי םהיא ןופ טרָאװ םעד ןופ בא ףילצנענ טננעה ץנעט

 ע לא ן ע גע ז ייז ןוא רע ן רו א

 ןייֵלַא ךיז טָאה אוה ךורב אשדוק -- טינרחעמפ ..סנייא

 םישובל םינימ ענעדעישרעפ עלעיפ ןיא לוכיבכ ןעטלאהעב

 ןיא עכלעוו ןיא ,ןענַאיצארטנעצנַאק ןוא ןעשינעטלעהעב ןוא

 ,יד ןֹופ ןעניוא יד ןופ סיוא ךיז טלאהעב רע עכלעוו ךרוד

 ַא יו ךאז רעדעי ןעהעז ייז ןוא ,ןעפַאשעב טָאה רע סָאװ

 ןיא ייז ןעשיווצ בא טלייט ןוא טעדייש סָאװ ,הציחמ-ןעקלָאװ

 יד ןעהעטשעב יקַאט ןייֵלא םעד ןיא ןוא ,רעפעשעב רעייז

 -- .תישארב רצוי, !ופ תורובנ עכילקערש ןוא ענידלאווג

 ןעננוקעלּפטנע ענייז ןיא זנוא ןופ ךיז טליחרעפ רע,

 (* ,"ןעננוליחרעפ ענייז ןיא זנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנע ןוא

 "נייא רוטַאנ רעד ןיא לעיפ ױזַא ףיוא ךיז רע טָאה ָאד

 זעזעוו נידעבעל ַא סלא ןעביוהעגנַא יז טָאה רע זַא ,טבעלעג

 עבטומהו שגרומה ?2 ,םחב שיש המ לכו םלכ תומלועה לכ ןיב (*
 ,ונממ םיױדרפנו ת"י ול הלוה םירבד םחש ונל םיסדנו םיארנ םהש ,?2שופחו
 קרו ,דחא לכה םהו אוחו ,ת"י ויּפ חורב קר םייולתו ,םולכ םתומצעב םניא
 ,םימוצמצו םירתסחו ןישובל ינימ חמכב ,לוכיבכ ומצע תא ה"נקה ריתפהש
 ,ץצוח ןנעכ רבד ל2 םיאור םהו ויתוירב יניעמ רתתפמס אוח םדי לעו םהבש
 רצוי ?ש ויתוארונו ויתורובנ ןה ןהו .ונוק ןיבל וניב דירפמו ?ידבמ
 .רתכחב הלנתסו ויולנב םלעתמפ אוהש ,תישארב
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר וע צעז .צ ,שי
 וי --,דיייי- הרי

 טייפ

 ייב טָאה עלעזערג רעדעי ןוא םיוב רעדעי .ןעדניפּפמע וצ

 ,טנַאמרעּפ המשנ ַא םהיפ

 -ענ טבענ עפעיט ןוא עליטש יד ןיא ייז טימ רע טגעלפ

 ןייז ןעכלעוו ןופ דוס ןעסיורג םעד ןעגעוו ןערהיפ ןעכערּפש
 .ןעוועג ?ופ סלאמאד ןענייז המשנ ןוא ץרַאה

 ,ןענַאטשרעט םהיא ןעבָאה ייז

 ןוא טרעהעג ךערּפשענ רעייז טָאה רע ךיוא ןוא
 ,ןענַאטשרעפ

 רעמיוב ןוא תופוע ןופ ךארּפש יד ןעטרָאד ךדיז טָאה רע
 ."ןחעטשרעפ וצ טנערהעלעגסיוא

 טָאה סָאװ ,הריש יד ןעמונרעפ ןעבָאה ןערעיוא ענייז
 ,ןענַארטעג םלוע ארוב טוצ לַאטלעװ ןעצנַאנ םעד רעביא ךיז
 ,טשטנעבעג ןעבעל טיט טָאה רע סָאװ ,םעד םעלַא ןופ

 טליפרעביא סָאװ ,דיירפ עטיורג יד טריּפשעג םָאה רע
 -יה ן יי ז גנובערטש ןייז ןיא םוזרעווינוא ןעצנַאנ םעד
 .ןענעיד וצ ןעמַאג ןעגיל

 ךנאטשרעפ םעד טיול ךרבתי םוויא ןענעיד עֶלַא ,עלַא
 גיילק סָאד וליפא ןוא ,ןעבעגעג ייז טָאה רע סָאװ ,לכש ןוא
 ,רע סָאװ תוחכ יד טיול ענייז טייברא יד טוהט לעמירעוו
 ."ןעוועג עיּפשמ םהיא ףיוא טָאה ,ךרבתי

 ,טעלַא זַא ,ןעננאגרעד דוס ןעסיורג םעד ָאד זיא רע

 -ראה ןייא , זיא ןעטנוא ןוא ןעביוא ףיז טניפעג סָאװ סעלַא
 ."תודחא עשינאמ

 טכארברעפ רהֵאי ןעבעיז םש ?עב רעד טָאה ױזַא טָא
 רע .ןעשנעמ ןופ טרעדנוזעגבא ןוא לעמוטיטדָאטש ןופ טייוו
 -עיו רע טנעלפ ןוא ,ןעטסאפ תוקספח עטיזרג גידנעטש טגעלמ
 ןעבארגסיױא דרע רעד ןיא לעבידנ ַא רע טנעלפ ,ןעסע ןעל
 סע טגעלפ רע ,רעסַאװ ןוא ?העמ טיש סע ןעליפנָא ןוא
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 יראו ןייז ןיא סָאד ןוא ,ןנוז רעד טיוא ןעקַאבסיױוא ךיז ןעזָאל

 .םענייז תינעת ןעננאל םעד ךָאנ ןעוועג ןעסע רעצ

 ףפראד סָאד םש לעב רעד טָאה רהַאי ןעבעיז יד ךָאנ

 טיפ רעדעיו טייצ לעקיטש ַא ךיז טָאה ןוא ןעזָאלרעּפ
 ןענעז ענייז יורפ יד טינ ןוא רע טינ .טינטפעשעב תודמלט
 חסנרּפה-תוקחד עכילקערש יד ןעוועג דנאטשמיא רהעמ ןיוש

 טלאוועג טינ ןפוא םושכב רעבָא טָאה רע .,ןענָארטוצרעביא

 וצ רעכירעד ךיז רע טָאה .רעגָאוװש ןייז וצ ךיז ןעטעב ןהעג

 .ןעמונעג גנוגיטפעשעב רעגידרעהירפ ןייז

 ןעשנעמ ןופ ףילנעמ טייוו יו טצעי ךיוא רעבָא טָאה רע

 ףיוא .טבעלענ "רתסנ, טסלַא טָאה ןוא ,ןעטלאהעבסיוא ךיז

 ףאֹד ,ענייז ןערהָאי-תודמלמ עטשרע יד ןיא ,רעהירפ טָאה רע
 -ביוהא טזַאלעג ךיז ןופ טכיל לעסיבַא טייצ וצ טייצ ןופ
 ןיא ענייז טכיל עסיורג עצנַאג יד טצעי רע טָאה ,ןעלהארטש
 .ןעטלאהעב דיז

 רהעמ סָאװ לָאז רע ,ןוהטענ סעכילגעמ סעלַא טָאה רע

 יד רעגינעוו סָאװ לָאז ןעמ ,ןהעזסיוא שנעמ רעטסָארּפ סלַא
 .ןעקרעמעב ןענעק ענייז טכיל ענעגראברעמ

 א םיצראה ימע ןוא םירעיוּפ עלַא טימ ךיילג רע טנעלפ
 -רַאנ ןעטיירב ַא טימ טנעלפ רע ןעכלעוו ,ןעגָארט לעצלעּפ
 ,ןעדניבמורַא רעט

 אז ןעמ ,ןענעיד עקסַאמ סלַא םהיא טנעלפ ץלעּפ רעזיד
 -עביא רע טגעלפ ץלעּפ ןעזיד ןיא ,ןעקעדטנע טינ דוס ןייז
 א ףיוא יו ,םחיא ףיוא טָאה רענייא רעדעי ןֹוא ,ןהעג לַאו
 .טסוקענ שפנ ןעבָארג ןוא ןעטסָארּפ רהעז

 .טנערעלענסיוא הטיחש ךיז רע טָאה םורַא םייצ ַא ןיא
 ,ץיווילישק ףרָאד ןיא טצעזעב עילימַאפ ןייז טימ דיז טָאה רע
 ואו א ,ץיואלזאי ןופ טיי טינ ןענופעג ךיז טָאה סאו
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 טימ טנעלפ יורפ ןייז .ןעוועג "רעפלעהעב ,, ַא לָאמַא זיא רע
 ייב ךיז טנעלפ רע ןוא ,ןעלדנאהרעטנוא ףיױקרעפ-סּפַאנש םעד

 הטיחש טימ רעפרעד ענימורַא איד ןיא ןוא ףרָאד ןיא םהיא

 .ןעניטפעשעב

 -- ןעוועג "םילכה לא אבחנ, ַא טצעי ךיוא רעבָא זיא רע

 ."םיטחוש עלַא יו טחוש ַא,

 ַא רָאנ רַאפ טנעקעג טינ רהעמ ןיוש טָאה רע ביוא

 "עג סעֶלַא רעבָא רע טָאה ,ןעבעגסיוא ךיז ןעשנעמ ןעטסָארּפ

 .ןעניטכעדרעפ טייקסיורג ןייז רעגינעוו סָאװ לָאז ןעמ ,ןוהמ

 לָאז רע ,ןעמוקעג טינ טייצ יד ךָאנ זיא סע םוראוו

 .ןערעוו הלנתנ

 .ןעבעל רתסנ סלַא טפראדעב ךָאנ טָאה רע
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 .ד

 .תולנתה ןייז ןופ ןעטנעמאמ ברע יד
 טהוש א זיא םש לעב רעד .תולנתח ןייז ןופ ןעטנעמַאס ברע יד

 ,םהיא ןצ ףרָאד ןיא ןעפיולטנַא תוילגרמ רעדירב ייווצ יד ,ןערָאװעג

 י'ףרעפ ןייז רַאֿפ םהיא טכַאמ ןוא ךיז וצ םש לעב םעד טמהענ ןושרג 'ר

 רעדעיו םהיא רע טקיש .עטָאלב ַא ןיא םהיא טרהיפרעפ רע ,רעביירט

 טגעלפ הנשהי:שאר ףיוא ,ראדנערא ןא טרעװו םש לעב רעד .קעװַא דיז ןופ

 ןיא םירפס םימ גידנעטש םורא ךיו טגָארט רע ,ןערהַאפ דָארב ןייק רע

 ,םינבר רעדָארב יד ןופ םענייא וצ םהיא טרהיפ ןושרג 'ר ,שטייטיירבע

 .ןע'רסומ'סיוא םהיא לָאז רע

 טייוו טינ תולנתה ןופ טנעמַאמ רעד רעבָא ןיוש זיא סע

 .ןעוועג

 רהעמ טינ ןיוש םש לעב רעד טָאה ןעליוו ןייז ןענעג

 ןעגרַאבראפ ךיז ןיא ענייז טכיל עסיורג עצנַאג יד טנעקעג

 .ןעטלאה

 טקיש ,ןעריובענ גָאט רעניטכיל רעד טרעוו סע רעדייא

 יֵנֲא ןעמוקנָא ןייז ערהיא ןעלהארטש עטשרע יד ןנוז יד

 .ןענָאזוצ

 ןיוש טָאה םש לעב ןופ טכיל ענענרַאברעפ עסיורג יד

 -ייהרַאֿפ ןוא ןעגרַאבראפ ןעצנַאג ןיא רָאנ טנעקעג טינ רהעמ

 .ןעביילב ןעל

 געו א דיז רטפ ךָאד ןעבָאה ענייז ןעלהארטש ענינייא

 "רַאפ טכיל ךיז םורא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא ןעכָארבעגסױא

 ,ןעטיירּפש
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר וע צעז ,.צ .ש

 -אט-ברע יד ןענעוו זנוא טרעוו עדנענעל עדנענלַאפ יד

 : טלהעצרעד תולנתה ןייז ןופ ןעטנעמ

 ןואנ רעטמהירעב רעד זיא ץיוואלזאי טדָאטש רעד ןיא

 םינואנ עטמהירעב ייווצ יד ןופ רעטאפ רעד ,תוילנרמ יבצ 'ר

 ,טלעטשעננָא ןעוועג בר סלא ,תוילגרפ ריאמ 'ר ןוא קחצי ר

 רעדניק עגנוי ראנג עדייב ךָאנ ייז ןענעז טייצ רענעי וצ

 "רע רעד .טנרעלעג הרות רעטאפ רעייז ייב ןעבָאה ןוא ןעוועג

 רעד ןוא ,ןעוועג טלַא רחָאי ןהעצכעז סלאמאד זיא רעמש

 | .ףלע רעטייווצ
 ןעצראה ןיא ייז ןופ םענייא ןעדעי ייב טָאה גנולצוּפ

 םוצ ןעלָאז ייז ,ןענערב וצ ןעביוהעגנָא גנאלראפ רענידלאוונ א

 .ןערהָאפבָארַא ץיוװַאלישק ןופ טחוש

 סָאװ ,ןעטרָאד טלַאװעג ךילטנענייא ןעבָאה ייז סָאװ

 -- ןיהא ןעגיוצעג יז טָאה סע

 .טסואוועג טינ ייז ןעבאה

 זַא ,טסואוועג ןוא טלהיפעג רעבָא ייז ןענַאה ךאז ןייא

 | ,ןערהַאפ רעכינ סָאװ ןיהא ןעזומ ייז

 גנַאלראפ ןעזיד ןופ זיא טלעוו עכילרענוא עצנַאנ רעייז

 .ןעוועג טשרעהעב

 .ןיהַא ןעניוצעגנ ייז טָאה טפארק ענעגרָאברַאפ ַא סיּפע

 -נאגעגנמורא טייצ קיטש א ייז ןענעז עט'םושכ'ראפ יו

 .טסואוועג טינ הור ןוא ףָאלש ןייק ןופ ןעבָאה ייז .ןעג

 ןיא טחוש ןופ רוגיפ עטנאקעבנוא ןוא עשיטסאטנאפ יד

 ןוא ןענאטשעג ןעניוא יד ראפ גידנעטש ייז זיא ץיוװַאלישק

 .ןעגיוצעג ןוא ןעפורעג ךיז וצ ייז טָאה

 רעד ןופ דנאה רעד ןיא ךילצנעג ךילדנע ךיז ייז ןעבָאה

 .ןעבעגענרעביא טפארק רענעגרַאברַאפ

 רבונ ןענעק טינ יז ןעלעוו ייז זא ,טלהיפעג ןעבָאה ייז

 ,ןעבעגכַאנ גנאלראפ רהיא ןעזומ ןעלעוו יז זא ,ןייז
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 בוט טש לעב לארשי ר רעצ עז .צ .ׁש

 ,ןופרעד גידנענַאז טיִנ טרָאװ ןייק םענייק ,ייז ןעבָאה

 -קעוא םש לעב םוצ ךיז ןעבָאה ןוא ,ןעזָאלרַאפ םייה רעייז

 .ןעזָאלעג

 ,טדָאטש ןיא חעידי יד טיירּפשראפ ךיז טָאה ?ייוורעד

 .ןעגנאגעג ןעראלראפ ןענעז תוילנרמ רעדירב ייווצ יד זא

 באב העשת רע'תמא ןא ןיט זיוח ןיא רעטָאפ רעייז ייּב

 .טשיורעג ןוא טכאקעג טאה טדָאטש עצנַאנ יד ןוא ,ןעוועג

 טדטטש וצ םדאטש ןופ ןוא ףרָאד וצ ףראעד ןופ םטח ןעמ

 . ןעכװפיוא ץענרע ייז ןעלָאז ייז ,טקישעג םיחולש

 םייב ןענופעג ץיוואלישק ףרָאד ןיא ךילדנע ייז ןעמ טָאה

 ,טכַארבעג םייחט קירוצ ייז םָאה ןעמ ןוא ,?ארשי 'ר טחוש

 -אה ייז סָאװ ,םעד םעלא ןעגעװו רעבָא טדערעג ?עיפ

 .םינ ייז ןעבָאה ,ןהעזעג ןוא טרעהענ טחוש ןופ זיוה ןיא ןעב

 -88 רעייו וצ ייז ןעבָאה רעטרעוו עדנעגלָאפ יד רָאנ

 : טנַאזעג רעט

 ףיד ךילנעמנוא סָאד ןיא .ןהעזעג טינ םהיא טסָאה וד

 .יא סאד שנעמ רעסיורג ןיס א רַאפ סָאװ ,ןעלהָאמוצבָא

 סאו ,ןעשנעמ עלא ןופ רעגילק ןיא רע זַא ,רעבָא זנוא ביולג

 םימש ערי רחעמ ךיוא זיא רע ןוא ,ןהעזעג ןעוו ןעֶבָאה רימ

 ,ייז רַאפ

 ףיוקראפ טפאנש רעד ,רעֶבָא תוסנרפ עדייב יד ךיוא

 רעד ,ןעוועג גונעג טינ ןענעז ,גנוניטפעששב-הטיחש רעד טימ

 -נעטשנא ןא ייז ןופ ןענעק ןעלָאז עילימַאט ןייז טימ םש לעב

 .ןעכאמ ןעבעל גיד

 .טלארועג ןערעטייל ךאֹנ םהיא טָאה ?וכיבכ

 טו לאו םש לעב רעד ,טלַאװעג טָאה רע

 רעד םחיא ןֹופ אז סע ידכ ,ןעביילב טנעדרָאעגנייא טינ ןעב
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש
 טיישט

 ,טנעבייצעגנַא ןעבעל ןיא םהיא ראפ טָאה רע ןעכלעוו ,געוו

 .ןהעג ןערַאלראפ טינ

 "על ןייז ןיא טָאה םש לעב רעד סָאװ ,סעלא סָאד ,זיא סע

 טכאמעגכרוד ןוא טבעלעגכרוד ענייז תולנתה רעד זיב ןעב

 יַאמ ןעסיורג םעד וצ ןעבָאה סָאװ ,זעווענ ןעּפאטע עסיוועג

 .ןערהיפ טפראדעב תולגתה ןייז ןופ טנעמ

 א ראפ סָאװ ןיא זנוא טרעדליש עדנעגעל עדנענלַאפ יד

 .טבעלעג טסלָאמאד ןעבָאה ייז תוקחד ןוא טיונ

 -ילבעג חסּפ וצ געט רַאּפ א רָאנ לָאמנייא ןיוש זיא סע

 חסּפ ףיוא טינ רָאנג ץלא ךָאנ טָאה םש לעב רעד ןוא ןעב

 -- .טאהעג
 ןייז רע טָאה .שיילפ ןייק טינ ןוא תוצמ ןייק טינ

 -ענקעווא רעפרעד יד ןיא ףיז טָאה ןוא טלעטָאזעגנָא ררעפ

 ראפ ןוא ,טאהעג הטיחש לעסיבא טרָאד רע טָאה .טזָאל

 ןוא ?להעמ רע טָאה ,טנעידראפ טָאה רע סָאװ ,דלעג םעד

 -עג םייהא סעלא סָאד טָאה ןוא ,טפיוקעג חסּפ ףיוא שיילפ

 .טרהיפ

 ,ןערהאפראפ םייהא זיא רע רעדייא ,רעבָא גנולצולּפ

 זיג להעמ יד ןוא ,ןענער-ס'קאלש א ןעסיג ןעביוהעגנָא טָאה

 .ןערָאװעג גיד'צמח

 -יוק וצ רעפרעד ערעדנא ןיא טזַאלעגקעװא ךיז רע טָאה
 -ראפ רעדיוו טָאה רע סָאװ ,דלעג םעד ראפ טָאה ןוא ,ןעל

 ,טפיוקעג להעמ עיינ ,טנעיר

 טינ טצעי ךיוא רעבָא םהיא טָאה לאזקיש רעזעב רעד

 ,טזָאלענבָא

 ןוא טנעלענקעווא דרעּפ רעד ךיז טָאה געוװו ןעטימ ןיא

 .ןעּפעלש ןענָאװ םעד ןיילא טזומענ טָאה םש לעב רעד

 םעד רעביא ןענָאװ םעד יוזא רע טָאה טייצ קיטש א
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 רוחכ יד ןופ ךיז רע טָאה רעבָא רעהכַאנ .טּפעלשעג געוו
 .ןענָאלשעגסיורא

 .ןעּפעלש טנעקעג טינ ןעגאוו םעד רחעמ ןיֹוש טָאה רע
 ,חסט רעביא דלאוו ןיא ָאד ביילבראפ שטָאכ
 .ןענייוו וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה
 .ןעסאנעג ןערהערט עסייה טיס טייצ קיטש א סָאה רע
 ,טרעטאמעגסיוא סנייז ןייוועג ערעטיב טָאד םהיא טָאה
 .ןעלאטעגנָא ףָאלש רעפעיט א םהיא ףיוא זיא סע ןוא
 א ןעמוקענ איכנה והילא ףָאלש ןיא םהיא וצ זיא

 : ןעפורעגנַא םהיא וצ דיז טָאה

 טאג ןוא ןעדאװעג ןעמונעגנא ןערהערט ענייד ןענעז סע
 ,טרעהרעד הלפת ןייד טָאה

 ןיא ,ןעזיוועב יונ א ץאלּפ םעד ףיוא ךיז טָאה דלאב
 .טרהיפעגקעווא םייח א םהיא וצ ענייז ?העמ יד טָאה

 סָאד -- עדנענעל יד טנידנע --- ןעוועג זיא סָאד ןוא
 .טאהעג וחילאדיולנ טָאה םש לעב רעד סָאװ ,לָאמ עטשרע

 ןא עטכישעג ענענייא יד טלחעצרעד שרעדנַא לעסיבַא
 : ערנענעל רעדנַא

 זייז טָאה --- עדנעגעל עזיד טלחעצרעד -- םש לעב רעד
 ךרעפ ןייז ףיוא יז טָאה ןוא טפיוקעגנייא טדאטש ןיא לחעמ
 ,טרהיפעגנ םייחא ןענָאװ ןוא

 יד ןוא ,ןעסיג וצ ןעגער רעסיורג א ןעביוהעגנָא טָאה
 ,ןעראוועג גיד'צמח זיא להעמ

 ףע ,טאהטנ טינ דלעג ןייק רהעמ טאה םש לעב רעד
 .ןעפיוק ?להעמ עייג ןענעק לָאז

 ןערהערט ערעטיב טיפ ןוא ןערהַאפעג יזא רע זיא
 .טנייוועג

 .ןעלאפענקעווא דרעפ ןייז זיא געוו ןעמימ ןיא
 טעסקאוטענסיוא יה א ןעניוא ענייז ראפ זיא רלאב
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ש

 (ערליג רעיפ ראפ דרעפ ןופ ?לעפ יד םהיא ייב טָאה רעכלעוו

 ,טפיוקעגקעווא

 יא קירוצ ןוא ןעמונעג דלעג סָאד טָאה םש לעב רעד

 -עג להעמ עיינ רלעג םעד ראפ טָאה ןוא ןעננאגעג טדָאטש

 ןענָאװ ןייז ןיא םייח ַא געוו ןעצנאנ םעד יז טָאה ןוא טפיוק

 .טּפעלשעג

 יצ ןערָאװעג ןעגנואווצעג דָאד םש לעב רעד זיא דךילדנע

 .רעגַאוװש ןייז ןופ ףליה ןעטעב

 .ןערהַאפעג דָארב זייק יורפ ןייז טימ רע זיא

 -עגמורא םרָאטש וצ טדאטש ןופ ךיז ןעבָאה רימ ---

 ץראה רעטיב ןייז רעגַאװש ןייז ראפ רע טָאה -- טּפעלש

 החונמ םוקמ ןייק ץעגרע ןיא זעכָאה רימ ןוא --- ןעסָאגעגסיױא

 יד טינ חכ ןייק רהעמ ןיוש ןעבָאה רימ .,ןענופעג ךיז ראפ

 .ןעגַארטוצרעביא תורצ
: 

 סָאד ןעבָאה רעטרעוו עניצראה ןוא עכאפנייא עזיד

 "םימ ייז ףיוא טָאה רע ןוא טרהירעג ןושרג 'ר ןופ ץראה

 .ןעגָארקעג דייל

 זיוה ןיא דיז וצ רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןייז טָאה רע

 "עג תרשמ ןייז ראפ רע טָאה םש ?עב םעד .ןעמונעגניירא

 .טכאמ

 ןופ רענייא ףיוא טפראדעב ןושרנ 'ר טָאה לָאמנייא

 ראפ םש לעב םעד ןעמונעג רע טָאה .ןערהַאפ ןעזייר ענייז

 ,םענייז רעביירט-דרעפ םעד

 -סיורא הלנע לעב רעטכעלש טלא רעבָא ךדיז טָאה רע

 "אלב רעגיקניז רעסיורג א זיא דרעפ יד טָאה ןוא ,זעזיוועג

 .טרהיפראפ עט

 'ר טָאה -- זיא סָאד שנעמ רעדליוו א ראפ סָאוװ ---

 רע גיוט הלגע לעב ןייק ראפ וליפא --- ןעירשעגסיוא ןושרג
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 בוט"םשי-לעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ׁש

 ענייק םהיא ןופ ןעמ ןעק טניזניח ןעזיד ןיא וטיפא .טינ ךיוא

 ןייק וצ גיוט סאו ,חלצוי אל רע'תמא ןא .,ןעבָאה טינ ןעצונ

 ,טינ הבאלפ

 ךיז ייב םהיא ןעק רע זא ,ןהעזעג טָאה ןושרג 'ר ןעוו

 ראפ רע טָאה ,ןעצונפיוא טיג טייברא ןייק ראפ בוטש ןיא
 ןוא ןייז ןסכומ סלַא ןעטרַאד לָאז רע ,ןעגנודעג ףרָאד ַא םהיא

 ,ןעהיצ הסנרּפ ןייז ןופרעד

 לעיפ הסנרּפה-דמעמ רעייז ןיא ,ףרָאד םעיינ ןיא ,ָאד

 עמשטערק יד טגעלפ ענייז יורפ יד .,ןעראװעג טרעטעבראפ

 .ןעוַארּפ תודדוכתה ,גידנעטש יו ,טנעלפ רע ןוא ,ןערהיפ

 ןיא טיובעגסיוא ?עניטש-תורדובתמ א ךיז טָאה רע,
 טנערהעלעג ןוא טנעוװאדעג רע טָאה ןעטרַאד ןוא ,רלאוו

 וצ תבש ןופ רַאנ .ךָאו רעד ןופ טכענ ןוא געט ענעצנאג

 ,"ןעמוק םייה א רע טנעלפ תבש

 "נערברַאפ ןוא ןֹוהטנָא ןעטייוו ןיא ןאד ךיז טנעלפ רע,

 רע .תבש גנוע ןיא תעל תעמ ןעצנאגנ א זיוה זייז טימ ןעג

 "ענסיוא הוקמ א טימ ץזחרמפ א ךיוא ךיז ראפ ןעטרַאד טאה

 "נערבניירא בוטש ןיא םיחרוא טגעלפ ענייז יורפ יד ,טיוב

 שמשמ ענייז םיחרוא יד ,ןעמוק ףרָאד ןיא טנעלפ רע ןוא ןעג

 ,ןייז

 .טרהיפעג ןעבעל טלעטשראפ א רע טָאה טצעי דיוא ןֹוא

 רע סָאװ ,םעד ראפ טינ ןעבעגעגסיוא ךיז רע טָאה טצעי ךיוא

 .ועוועג טייקכילקריוו רעד ןיא זיא

 לעצלעּפ ןיא רָאנ גידנעטש ךיז רע טגעלפ טסענ יד ראפ

 -סָארּפ א ףיוא יו ,עלא םהיא ףיוא ןעלאה ייז ןוא ,ןעזייוו

 ,טסוקעג ןעשנעמ ןעט

 עילימאפ ןייז טימ םש לעב רעד טגעלפ הנשח שאר ראמ

 -ראפ תוכוס ךָאנ זיב ןעטרָאד טנעלפ ןוא ןערהַאפ דָארב ןייק

 .ןעביילב
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 נוט-םשילעב לארשי 'ר רע צ עד .,צ ,ׁשו

 שי

 םהיא ייב סָאד זיא טפאשנעדייל ןימ א םעּפע יו ןוא

 ןוהט וצ ,ןושרג 'ר רעגָאװש ןייז טימ ךיז ןעצייר וצ ,ןעוועג

 סלא םהיא לָאז ןושרג 'ר עכלעוו בעילוצ ,ןעכאז עניוזא ץלא

 םהיא זיא סע .ןעטכארטעב ןזעזומ ץראה םע ןערעסערג סָאװ

 היא ןיא לָאז ןושרג 'ר זא ,ןעגנאגעג ןעבעכ ןיא יו סיּפע

 -יולג לָאז ןוא ,ןעגיטכעדראפ טינ טייקכילנעזרעּפ ע'תמא ןייז

 רהעז א טימ ןוהט וצ ַאד טָאה רע זא ,המילש הנומאב ןעב

 .שפנ ןעטסָארּפ ןוא ןעבָארג

 ַארטמורא םירפס-שטייט טימ גירנעטש ךיז רע טנעלפ

 "רעד ןעניוא ענייז ראפ ןע'ןושרג 'ר רָאנ טָאה רע יו .וענ

 עשרעבייו ענייז ראפ ןעמונעג ךיז רע טָאה יוזא ,ןהעז

 .ןענרעל וצ ייז ןופ הרות ,םירפס

 רע ןוא ןעפורסיורא לעקע סע טנעלפ ןושרנ 'ר ייב

 .ןערעוו טגערענפיוא גידלאוונ טסלאמאד טנעלמ

 וושרג 'ר טָאה ,תוכוס לש רעומח ?וח ןיא ,לָאמנייא

 רע טָאה .טינ ןיליפת ןייק טנעל םש לעב רעד זא ,ןהעזעג

 ןיליפת ןייק טנייה וטסנעל סָאװ רַאפ, :טנערפעג םהיא

 יד ןיא בָאה ךיא , :טרעפטנעעג םהיא רע טָאה -- "? טינ

 ןיליפת טגעל סָאװ ,רענייא רעדעי זא ,ןהעזעג םירפסישטייט

 ?,התימ בייח זיא דעומה-לוח םוא

 סאוו ,ןערָאװעג סעכ ןיא רהעז בר רעד םהיא ףיוא זיא

 שטייט-ירבע יד ןופ ןענע'קסּפ וצ םיניד ןייא םהיא טלאפ סע

 .םירפפ

 םינבר רעדארב יד ןופ םענייא וצ זושרנ 'ר םהיא טָאה

 ןייז םהיא לָאז ןוא ןע'רסומ'סיוא םהיא לָאז רע ,טרהיפענ

 ןענעק לָאז רע ,ןעפלעה םהיא לָאז טָאג זא ,ןעבעגנ הכרב

 .ןהעג רשיה ךרד ן'פיוא

 ?עב םעד רע טָאה -- ,םימש ארי א אקוד זיא רע ---

 רעסיורג א רעבָא זיא רע -- ,טלעטשענרַאפ בר םעד ראפ םש
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 בוט"םשי-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 --- ןייז טינ םימש ארי ןייק ןעק ץראה םע ןַא ןוא ,ץראה םע
 .אטח ארי רוב ןיא

 טָאה ןוא ,ןעוועג קידצ רעסיורג א רהעז זיא בר רעד ןוא
 -עב ןוא ןהעזעג סעלא טָאה סָאװ ,טגַאמראפ גיוא ףראש א
 ,טקרעמ

 ,ןעגנאנעגניירא ןענעז ייז תעשב יו ,ןהעזעג רע טָאה
 ךיז טרעדָאּפ סע יװ ,ןוהטעג שוק א הזוזמ יד ןושרג 'ך טָאה
 רעבָא םש לעב רעד .ןעדיא ןעכילרהע ןוא ןע'רשכ ןעדעי ןופ
 .טשוקעג טינ הזוזמ יד טָאה

 "וצ זיא ןוא טקרעמעב ןושרג 'ר ךיוא טָאה עבלעז סָאד
 ,ןיירא הדפקה רעד ןיא קראטש םהיא ?יוא םעד בעיל

 טָאה ,ןיירא רעמיצ ןיא בר םוצ ןענעז ייז יו ,ךלאב ןֹוא
 רעד ןוא ,ןעמונעגבָארא םינּפ ןייז ןופ עקסאמ יד םש לעב רעד
 עסיורג ענידלאווג א ןעגיוא ענייז ראפ טָאה בר
 .ןהעזרעד ט כי?

 ןיא ןוא ןעביוחעגפיוא ץאלּפ ןייז ןופ דלאב ךיז רע טָאה
 .ןעבילבעג ןהעטש םש לעב םעד ראפ

 עקסאמ יד טכיזעג ןייז ףיוא קירוצ םש לעב רעד טאה ןאד
 ,ןעגיוצעגפיורא

 .טצעזענקעווא ץאלּפ ןייז ףיוא קירוצ בר רעד ךיז םָאה
 יד טכיזעג ןייז ןופ לָאמא רעדיוו םש לעב רעד ןאד טָאה

 ֿלָאמא רעדיוו בר רעד ךיוא ךיז טָאה ,ןעפרַאװעגבַארא עקסאמ
 םש לעב םעד ראפ ןיא ןוא ןעביוהעגפיוא ץאלּפ ןייז ןופ
 .ןעבילבענ ןהעטש

 .ט'רזח'עגרעביא לָאמ עכילטע סע ךיז טָאה ױזַא טא
 םעד ןופ טכיל עסיורג א ןהעזרעד ,בר רעד ,רע טָאה טא

 .ןעלהארטשסיורא םש לעב
 .ןערָאװעג םלענ טכיל יד זיא גנילצולּפ ןוא
 ,ןעלאפעגנָא המיא עסיורג א םהיא ףיוא זיא
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 בוט-םשד-לעב לארשי 'ר רעצעז ,.צ .ש

 .חניוזא רָאפ טמוק ַאד סָאװ ,ןענאטשראפ טינ טָאה רע

 "עג קידצ רעגילייה א םש לעב רעד םהיא טָאה ,טָא

 רחעז סלא ןעגיוא ענייז ןיא רע טָאה טָא ןוא ןייז וצ טנייש

 .ןהעזענסיוא שנעמ רעטסָארּפ

 -ונעגקעווא דחוימ רדח א ןיא םש לעב םעד רע טָאה

 םעד םהיא לָאז רע ,ןעוועג רזונ םהיא ףיוא טָאה ןוא ןעמ

 ,ןענַאזסיוא תמא ןעצנאג

 בוט ם ש ל ע ב סלא לארשי 'ר םהיא וצ ךיז טָאה

 ,טקעלּפטנע

 -ייק לָאז רע ,זעוועג רזוג בר םעד ףיוא רעבָא טאה רע

 .ןענַאז טינ טרָאװ ןייק םעד ןענעוו םענ

 "נע --- טזָאלראפ בר ןופ זיוה יד ןעבָאה ייז ןעוו ןוא

 "עג ןוא ןעמונעג הזוזמ יד בר רעד טָאה -- עדנענעל יד טניד

 .ועוועג ע'לוסּפ א זיא יז זַא ,ןהעז
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצ עוז ,צ ,ׁש

 .ט

 טנעמָאמ תולנתה רעסיורג רעד

 פ'םשילעב ןופ ןערהָאײדַאירעּפ ןעטשרע ןיא דראקא רעדנעסילש רעד
 רע טָאה ,ןערָאװעג "לארשי:העור , א זיא ונבר השמ רעדייא -- .ןעבעל
 טוומעג טָאה םש לעב רעד ןֹוא ןערעװ 'ןאציהעור, א רעהירפ טזומעג
 רע רעדייא ,ןערעװ רעדניק עשידיא עניילק יד רעביא גיהנמ א רעהירפ
 האי עלעיפ יד ךָאנ -- .ןערָאװעג ןעדיא עסיורג יד רעביא גיהנמ א זיא
 תולנתה ןייז ןופ טנעמָאמ רעסיורג רעד זיא ןעגנוטיירעבראפ ןופ ןער
 'ו ,ןעמוקעג

 א ראפ ונבר השמ טָאה םלוע ?לש אנובר רעד רעדייא
 -ַָאלשעב רע טָאה ,טמיטשעב ?ארשי קלָאפ םעד רעביא גיהנמ
 -ענ םהיא טָאה רע .ןעלעטש עבָארּפ וצ רעהירפ םחיא ,ןעס
 -רא עגילייה עניזָאד יד םהיא ןעק ןעמ יצ ,ןעבורּפסױא טלָאװ
 -הופ וצ געוו ןעניטכיר םעד ףיוא ?לארשי קלָאפ סָאד -- טייב
 .ןעיויטראפנא -- זער

 א ןערהַאי עגנוי יד ןיא ןייז טזָאלעג םהיא רע םָאה
 ,ףאש ןופ ךוטסאּפ

 -יירטענ ןוא טפאשבעיל לעיפיוו ,ןהעזענ טָאה רע ןעוו
 רע טָאה ,ןעזיוועגסיױרַא ךעלעפעש יד טאה ונבר השמ טפאש
 ; טגָאזעג

 וצ "לארשי-העור , א טרעוו זיא השמ יו ךטנ רעוו ---
 .ןערעוו

 עבָארּפ וצ םלוע ?ש אנובר ןופ זיא םש לעב רעד דיוא
 ףךיז לָאז סע ,טרעוו זיא רע יצ ,ןהעז וצ ,ןערָאוװעג טלעטשעג
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,.צ ,.ש

 יצ ,ןעביוהנַא ןעבעל ןעשיריא ןיא הפוקת עיינ א םהיא טיפ

 דידיא םעד רעביא גיהנמ א ראפ םהיא לָאז ןעמ ,טרעוו זיא רע

 .ןעמיטשעב קלָאפ ןעש

 "ניק עשידיא רעביא גיהנמ סלא רעהירפ םהיא רע טָאה

 .טמיטשעב רעד

 ,ןערהיפ ןעדיא עניילק יד טעװ רע יוװ ,ןהעז רָאנ ריִמָאֿכ

 -יורג יד ןופ ןערהיפ סָאד םהיא ןעק ןעמ יצ ,זעסיוו ןעמ טעוו

 .ןעיורטראפנא ןעדיא עס

 עבָארּפ יד דנעצנעלג ,ונבר השמ יוװ ,טָאה רע ךדיוא ןוא

 .ןעטלאהעגסיוא

 ןופ רעדניק עשידיא יד טימ ןערהַאי עלעיפ דיז טָאה רע

 ןערהָאי עלא יד ייז ראפ זיא רע .טרהיפעגמורא דנעגעג ןייז

 טימ רילרעהפיואנוא ייז טָאה ןוא ןעוועג ךאלמ רעטוג רעייז

 -עג ןוא טצישעג טפאשיירטעג ןוא עבעיל רעכילדנענוא ןייז

 .נידנעטש טמעראוו

 "ניק עשידיא יד ןופ גנוהיצרע רעד טימ ןעטאזוצ ןוא

 "רע ןייז טימ דךיוא טייברא רעזיד ןיא ךיז רע טָאה רעד

 גיהנמ רעדנעסאּפ א טפנוקוצ רעד ןיא ןענעק לָאז רע ,גנוהיצ

 .טגיטפעשעב ,ןייז לארשי

 -יילק יד ייב ענייז טסנעיד יד סָאװ ,םעד דָאנ ךיוא ןוא

 טָאה 'וליפאזַאד ךיוא ,טנידנעעג ךיז טָאה רעדניק ענ

 "ירב םעד ףױױא ןעטערטסױרַא טלַאװעג טינ ךָאנ רע

 םהיא רַאפ טָאה החנשה יד סָאװ ,געוו ןעגיטכיל ןוא ןעט

 יירפ טלַאװעג טינ ךָאנ רע טָאה ןאד ךיוא .טנעכייצעגַיא

 םָאה רע סָאװ ,תורצוא עכייר עלא יד ןענעפעעצ טיירב ןוא

 .ןעגָארטעגנ זעטלאהעב המשנ ןוא ץראה ןזעסיורג ןייז ןיא

 ,זעטייברא וצ דיז ףיוא רהעמ ךָאנ ןעסַאלשעכ טָאה רע

 ענילייה יד ןייז טרעוו דארג ןעטסכעה ןיא ןטנעק לָאז רע ידכ

 "עג טגעלעגפיורא ןעכעל ןיא םהיא ףיוא זיא סָאװ ,ןָאיסימ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,.צ ,ש

 גנוהיצרע ןייז טימ רעטייוו ךָאנ ןעטַאלשעב טָאה רע .,ןערָאװ

 ענייז טימ ןהעגוצנָא ןערהַאי עלעיפ ךָאנ ,ןעניטפעשעב דיז

 ףיא טראוו סָאװ ,טנעמַאמ ןעסיורג םוצ ןעננוטיירעבראפ

 ,טפנוקוצ רעד ןיא םהיא

 ןיא הנרדס עטסערג יד רעהירפ טלַאװעג טָאה רע

 עלאר יד ךיז ףיוא טעוו רע רעדייא ,ןעכיירגנרעז ?ארשי-תבהא

 .ןעמהענ ןעדיא רעכיא גיהנמ א ןופ

 רהֶאי עכילטע ךַאנ ןעסַאלשעב רעבירעד טָאה רע

 ןענרעל ןוא ןערידוטש טייז רעד ןופ ןוא ןעבעל "רתסח.ב

 לארעביא ןעננערב רייהרעליטש ןוא ןעבניל עשידיא סָאד

 ,ךיז טימ טסיירט זוא ףליה

 ,ןערעוו וצ רודח-ניחנמ א ןעסָאלשעב טָאה רע רעדייא

 ףיוא ןעטייברא ,טלַאװעג ן} ע כ ע ר ב רעהירפ דיז רע טָאה

 ןוא תונוכ יילרעלא ןופ ןוהטענסיוא ןערעוו לָאז רע ,דיז

 -ערטש ןוא סעיציבמַא עכילנעזרעּפ ײלרעלַא ןופ ,תורז תוינּפ

 יד ןיא ןליפא קידצ ןעטסערג םעד ןענלַאפרגפ עכלעוו ,זעגנוב

 -ורפ טָאה רע .,ןעבעל ןייז ןופ ראנַאז ןעטנעמַאמ עטסנילייה

 ,ןעכיירגרעד טלָאװעג "תווינע , ןופ הגרדמ עטסערנ יד רע

 ןופ הדמ רעד ןופ רוּפש ןעטסנעלק םעד ןופ ךיז ןעיירפעב

 -רערהיפ יד ןעמהענרעביא טעװ רע ןעוו זַא ידכ ,"תולדנ,

 -רַא עגילייה יד ןאד לָאז ,לארשי קלָאפ םעד רעביא טפאש

 ןופ לָאז רע ,ןייז םימש םשָל ראנ ךרוד ןוא ךרוד ענייז טייב

 ןוא םוסרּפ רעד זַא ,ןעהיצ ןעצונ ענעגייא ןייק ךיז רהיא
 םעד רעביא טפאשרערהיפ ןייז ךרוד טעװ רע סָאװ ,דובכ

 -ָאה טינ הטילש ןייק םהיא ףיוא לָאז ,ןענירק קלאפ ןעשידיא

 םעד ןופ טרהירעגנוא ךילצנעג ןעביילב ןענעק לָאז רע ןוא ןעב

 ןעבענ רָאנ טייקסיורג ןייז ןיא טלַאװעג טָאה רע .,םעלַא

 ,רהיא ךרוד ךיז רַאפ ןעמהענ טינ רָאנ רעבָא ,גידנעטש

 ץקסַאמ יד ןערהַאי ?עימ ױזַא רע טָאה רעבירַאד ןוא
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 וואוטס טא

 .ןענַארטעג ךיז ףיוא שפנ ןערַאגלואוו ַא ןוא גנוי ןעבָארג א ןופ

 ןעביז ףױא ןערהָאי לעיפ ױזַא רע טָאה רעבירַאד ןוא

 .ןעסָאלשרעפ ןעטלַאהעג ענייז טכיל עסיורג יד רעסעלש

 יירעכוז"דובכ ןוא תולדג ןופ הדמ יד טלָאװעג טאה רע

 .ןעסיירסיוא ךיז ןופ ערעייז ןעלצרואוו יד טימ

 דיז רע טָאה רעביראד ןוא ,טלָאװעג ןעכערב ךיז טָאה רע

 "רעפ רהעמ סָאװ טימ םהיא וצ ךיז לָאז ןעמ טעראטסעג

 : .ןעהיצעב לוטב ןוא גנוטכַא

 -א ר ס א  םעד ךרוד לאז סע וא ,טלַאװעג טָאה רע

 ,גנובערטש יד םהיא ייב ןערעוו טריפ

 וופ םענייא ןעדעי ייב טבע? סָאוו

 זנוא וצ דיז ןעלָאז ןעשנעמפ ,נוא

 .ןעהיצעב טקעּפסער ןוא דובנכ טימ

 -רעד טלָאוװעגנ הגרדמ עכיוה ענעי טָא ןעטרָאד טָאה רע

 יִצ ,סנייא סעלַא ןעשנעמ א ראפ טרעוו סע ןעוו ,ןעכיירנ

 יוא טיש ןעמ יצ ,לעמיה ןעטעביז םעד זיב םהיא טביול ןעמ

 .סיוא םילוזלז עטסערג יד םהיא

 ,טכיירגרעד ךילקריוו ןעטראד יז טָאה רע ןוא

 טָאה --- ןייז ךיילג ןעשנעמ םעד רַאפ ףרַאדַאב סעלַא

 םעד הוא ןוא --- טנרעלעג גידנעטש ערעדנא ןוא דיז רע

 םיחבש יד גידנעטש רע ףרַאדַאב ןפוא ןעבלעז ןוא םענעגייא

 האנש ןוא עבעיל רעייז .ןעמעננַא ןעשנעמ ןופ םילוזלז ןוא

 ףרַאדַאב סע .ןעבָאה הטרעוו ענענייא יד םהיא ייב ףרַאדַאב

 ַאזַא רַאפ םהיא טלַאה ןעמ יצ ,סנייא סעלַא ןייז םהיא ייב

 ןעבלעזַא סֵלַא רַאפ רעדָא הרות עצנאג יד ןעק סָאװ ,םענייא

 ."טינ רָאג ןעצנַאג ןיא רָאג סייוו סָאװ

 לֵאְז רע ןעגנערב ןעשנעמ םעד ןעק סָאװ ,סָאד ןוא;

 "רעד --- טייקגיטליגכיילג --- "תוותשח , ןופ הדמ עסיורג עזיד

 ָארוב ןיא ןייז קבדתמ גידנעטש ךיז לָאז רע ,זיא ,ןעכיירג
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 -עב ןייז גידנעטש טעוװ רע סָאװ ,םעד בעילוצ םירָאװ ,ךרבתי
 טינ טייצ ןייק רע טעװ ,רענייז תוקיבד רעד טיס טגיטפעש
 -ווא ןוא עטכייל עניזַא טימ ךיז ןעמהענרעפ וצ ,ןעבָאה
 (* ,"ןעכאז עגיטכיוו

 יו ,"דימת ידננל 'ח יתיוש , ןופ ןיגע רעד זיא סָאד ןוא
 ןוא ןיא סעלא דלַאב יו ,תוותשה ןופ הדמ יד בָאה ךיא דלַאב
 רימ טימ ןיא טָאנ ןֵא ,ךיא סייוו ,ךיילג ןעניוא עניימ
 ."גידנעמש

 יז ,טינ רחעמ ןזיא רע זַא ,ןעטכארט שנעמ רעדעי לָאז,
 יעניפעג סָאװ ,ןעשינעפעשעב עֶלַא זַא ןוא ,לעמירעוו ןיילק ַא
 רענייא ןייק ןוא ,ענייז םירבח ןענייז טלעװו רעד ףיוא ךיז
 ,יעטייקגיהעפ ענעי ןוא תויח םענעי טָא רַאנ טנַאמרעּפ יז ןופ
 (** ,"ןעקנָאשעג םהיא טָאה ךרבתי ארוב רעד סָאװ

 רערהעל לָאז רע ,ןעטַאלשעב ךיזו ייב טָאה רע רעדייא
 רע טָאה ,ןערעוו קלאפ ןעשידיא םעד רַאפ רעזייוו-נעוו ןוא
 -הָאי עלעיפ ,ןעביילב ןיילַא ךיז טיט ןערהָאי עלעיפ טלָאװעג
 ווא ןעטכארטנייא ןערהַאי עלעיפ ,ןערהיפ תודדובתה ןער
 סהיא טהעטש סָאװ ,עלָאר רעסיורג רעד ןיא ךיז ןעפעיטנייא
 ןוא ןערעלקרעביא ןוא ,ןעלעיּפש וצ ןעבעל ןעשידיא ןיא ראפ
 -אב טעװ רע סָאװ ,טירט ןוא טירש ןעדעי ןעטכַארטרעביא
 ,ןטכַאמכרוד נעוו-סנעבעל ןייז ןיא טפנוקוצ רעד ןיא ןעפרַאד

 םוצ טראוו םעיינ ןייז טימ ןעסָאלשַאב טָאה רע רעדייא

 ונגיש ןיב ,םדא ינב ותֹוא וחבשיש ןיב ,םדאל הוש היהיש ףךירצ לכה 5
 הרותה לכ עדויל ותוא וקיזחיש ןיב ,והואנשיש ןיב ,ןהובהאיש ןיב ,ותוא
 .העידי ?כ רסחל ֹוא הלכ

 ףרבתי ארובהב תוקיבדה איה -- תוותשה לש וז הדמל םרוגח רבדו
 םילק םירבדב בושחל יאנּפ םוש ןל ןיא תוליבדה תדרט תטחמש ,רידת
 .הלאכ םיתוחפו

 הוש לכהש ,תוותשחה תדמ יל שיש ,ןאכמ ."דימת ידננל 'ח יתיוש, (**
 הנטק הירב אוהש ,םדא לכ בושחי .דימת ידננל ה"ש ,ינא עדוי זא ,ילצא
 5 ןתנש המ קר תלוכי םהמ דחא דיב ןיאו ,ול םירבח םלועבש תוירבח ?כו
 .ךרבתי ארובה
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 םייוו ,טייוו טלָאװעג רעהירפ רע טָאה ,ןעמוק קלאפ ןעשידיא

 זיא ,ןעבעל ןעגידעכאוו ןוא ןעגידלעמוט ןעגימורַא םעד ןופ

 רעדלעוו עפעיט יד ןופ ערעפסָאמטַא רענייר ןוא רעליטש רעד

 םָאה ןעמ סָאװ ,ןעטרעוו עטלַא עֶלַא יד ,רעדלעפ עטיירב ווא

 ןוא ,ןעצַאשרעביא ןוא ןערידיוועררעביא ,טנרעלעג םחיא

 טלַאהניא םעד רעהירפ ןייֵלַא ךיז רַאפ יונעג ןערילומרָאפ

 ןיא ךראמ ןיא םהיא ייב ןענעז עכלעוו ,ןעטרעוו עיינ יד ןופ

 .ןערָאװעג ןעריובענ ןעצרַאה

 ,םעד ןעגעוו םש לעב ןופ הטיש עצנַאג יד ביוא םוראוו

 ןיא ענעש עלַא יד ביוא ,ןענעיד טָאג ףראדעב ןעמ ױזַא יו

 "יטסיזקע סָאװ ,ןעגנוהיצעב יד ןעגעוו ענייז ןעקנאדעג עסיורג

 עטשרע ערעייז ןעבָאה ,ןעבעל ןוא שנעמ ,טָאנ ןעשיווצ ןער

 "האי עגנוי רָאג יד ןיא ךַאנ םש לעב ןופ ףרַאמ ןיא ןעטילב

 יד ןיא טשרע רעבָא ייז ןענייז ,ןעבעגעגסױרַא ענייז זער

 גיסרַאפ ןוא ףייר גידנעטשלַאפ ענייז ןערהַאי - תודדובתה

 :ןערָאװעג

 רע עכלעוו ףיוא ןעגעוו עיינ עְּכַא יד רעהירפ טָאה רע

 לעבענ ַא ךרוד רָאנ ,טרהיפעג רעגנעהנַא ענייז םעדכַאנ טָאה

 זיא רע עכלעוו טימ ,ןע'תמא ענעש ןוא עסיורנ עלא יד ,ןהעזעג

 םהיא ייב ךָאנ ןענייז ,ןעמוקעג קלאפ ןעשידיא םוצ םעדכַאנ

 לעיפ טפרַאדעב טָאה סע .,ןעוועג זעגנונהַא עטייוו רָאנ ןַאד

 "סירק גידנעטשלאפ ןענעק ךיז ןעלָאז יז זיב ,ןעמהענ טייצ

 ןוא טולב ךיז ףיוא ןעלָאז ייז זיב ,ןערימרָאפ ןוא ןעריזילַאט

 -פערק ןוא ענידעבעל ןיא דיז ןעלָאז ןוא ,זעהיצפיורַא שיילפ

 לעיפ טפראדעב טָאה סע .ןעלדנאוורעפ ןעטלַאטשעג עניט

 -גינייארעפ ןייא ןיא עלא ןענעק ןעלָאז ייז זיב ,ןעמהענ טייצ

 .ןעניפעג קורדסיוא ןעגידנעטשלָאפ רעייז םעטסיס זעט

 יד ןיא טבורּפעגסױא טָאה ןיילַא רע סאו סעד ךָאנ

 ןעטלַא םעד רהָאי ןעבעיז עצנַאנ ענייז ןערהאי-תודדובתה
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 ןענלעוו ףיוא ,םייונע ןוא םיפונס ךרוד טָאנ ןענעיד ןופ געוו
 תומשנ עשידיא עמורפ ןוא עקיורנ עֶלַא םחיא זיב ןענעז סע

 טנַאזעגבא געוו ןעזיד ןופ םעדכאנ ךיז רע טָאה ,ןעגנאגעג

 ,טרימטלקארּפ געוו םעיינ ַא טָאה ןוא

 עלַא יד טָאה רע רעכלעוו ןיא ,?הייח ןייז וצ זיא רע
 ןוא תונוכ עבלעויד טיפ ,טעװַארּפעג תודרובתה רהָאי ןעביז
 רעד זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,ןעננאגעג געוו ןעבלעז םעד ףיוא

 ,עירעטסימ עשידיא יד ןופ דלעה רעטסערג ןוא 'ועטשרע

 "בהוז , רענילייה רעד טרעוו סע ןעמעוו ,יאזוי ןב ןועמש יבר

 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ןעננאגעג ל?לחייח ןייז וצ ,ןעבירשעגוצ

 .טכארברעפ םיפונס ןוא תודידב ןיא עצנַאנ רהאֹי ןהעציירד

 ןעו ערעייז ןענעוו יד ןעוועג רעבָא ןענעז ןעדעישרעפ
 ,טזואלרעפ ןעלהייה ערעייז ןעבָאה ייז

 ,עזָאלרעפ ?הייה ןייז טָאה רע ןעו ,ןעטשרע םעד

 א ןאד טאה רע .ןעוועג סואמ ןוא סאמנ טלעוו עצנַאג יד זיא

 ,הלחיפעג ןעבעל םוצ סָאה ןערעטיב ַא ןוא האנש עגידלאווג

 .טהעוועג גנוטכינרעפ ןוא טיוט טימ םהיא ןופ טָאה סע ןוא

 -עונא ןעניוא ענייז טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,ךאז רעדעי ןופ

 ,והעזעג רע טָאה ןוא ,ןערָאװעג רענייב גרַאב א זיא ,טלעטש
 טימ ייז רע טָאה ,ןעדיינש ןֹוא ןעהייז ,ןערעקַא ןעשנעמ יו

 סָאד ןעניסעלכאנראפ ייז יאמא ,ןעטלָאשעג תוללק עטיוט

 טימ ךיז ןעמהענראפ ןוא ,הרותח-דומל םעד ,ןעבעל עניבייא

 ."העש ייח , 8

 .ןעוועג םש לעב םעד טימ רעבָא סָאד זיא שרעדנַא

 עצנאג יד רע טָאה ,?הייחה יד ןעזָאלרעפ טָאה רע ןעוו

 ,טנענענאב ןעטיל יד ףיױא ?לעכיימש ןענינוז ַא םימ טלעוו
 -עג ןעבעל םעד רַאֿפ תוכרב ליומ ןייז ןוט ךיז ןעבָאה סע ןוא
 םוצ דוס ןעקיורג םעד ןעצרַאה ןייז ןיא טָאה רע ןוא ,ןעסָאנ

 טָאג ןענעיד ןופ געװ רעד זא ,ןענַארטעג קלאפ ןעשידיא
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 יי ראל

 ןוא רעּפרעק םעד ןעגינייפ ךרֹוד ,םיונע ןוא םיפוגס ףךרוד

 טרעוו רעכלעוו ,געוו רעזיד זַא ,ומוח םעד ןעניסעלכאנרעפ

 "סעב ןוא רעטסכעה רעד ספַא קלאפ ןעשידיא ןופ טכארטעב

 ,נעוו רעזיד זַא ,טָאג ראפ רעטגעלעגנָא רהעמ רעד ס5ַא ,רעט

 -נאגעג רהָאי ןעביז עצנַאג ךיוא זיא ןיילַא רע ןעכלעוו ףיוא

 -- לוכיבכ רעדיוורעד זיא ןוא רקשוז תילכתב רקש זיא ,ןענ

 םעיינ ןייז ףיוא קלָאפ ןעשידיא םעד ןַאד טָאה ןוא

 --- ןעזיוועגנא געוו

 ,םונעג-סנעבעל ןוא דיירפ וצ טרהיפ סָאװ געוו םעד ףיוא

 ןיא ןוא תודדובתה ןיא טייצ לעיפ טזומעג טָאה רע

 םהיא ראפ זיא סע זיב ,ןעגנערבראפ ןעטכארט ןוא ןערהעלק

 לָאז רע ןעכלעוו ףיוא געוו רעד ןעראוועג רַאלק גידנעטשלָאפ

 הטיש ןייז רַאפ ךיז טָאה רע זיב ,זערהית קלאפ עשידיא סָאד

 ,טכארטרעד אלומרָאּפ רענעש רענעי טָא וצ םיקלא-תדובע ןיא

 -- ןַא
 ר |

 זיא טלעוו רעד ןופ ןעכעכ ס א ד,

 שנעמ רעד זַא ןוא תילכת א ףךיז רַאֿפ

 טימרעד טוהט החיירפ ןיא טבע? סָאוו

 ."םענייז ארוב ןופ ןעכיוו ם ע ד

 רעד טימ דוחי ןוא תודדובתה ןייז ןופ ןערהָאי יד ןיא

 ,עינָאפמיס רעכילטעג רעד ןופ רענעט עֶּלַא יד רע טָאה רוטַאנ

 -םױרַא עלעזערג ןעדעי ןופ ןוא םיוב ןעדעי ןופ טרעוו סָאװ

 "כַאנ ייז טימ זיא ןוא ,טּפאזעגנייא המשנ ןייז ןיא ,ןעגנוזעג

 זופ ןעשנעמ יד וצ ,ועזָאלרעּפ ?הייה ןייז טָאה רע סָאװ ,םעד

 .ןעמוקענ רוד ןייז

 סָאװ ,חבש ןעסיורג םעד ןעטרַאד טרעהרעד טָאה רע

 םעד ראפ םלוע ארוב םוצ טגניז םוזרעווינוי רעצנאגנ רעד

 ןוא ,ןעקנָאשעג םהיא טָאה רע סָאװ ,ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל

90 



 בוט-םשדלעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 "עג טללופרעביא םעלַא םעד ןופ ןיא ןץ'רַאה ןענייא ןייז ךיוא

 ,ןערָאװ

 ןיא גונעת ןעסיורג םעד ןעטרָאד טריּפשרעד טָאה רע

 םוצ עבעיל עכילטפאשנעדייל יד ןוא דיירפ-חמשנ עסיורג יד

 סָאד טָאה ןוא רוטאנ רעד ןיא לארעביא טשרעה סָאװ ,ןעבעל

 ,טפאזעננייא ךדיז ןיא ךיוא םעֶלַא

 רעד .טנידנעעג אלא ךיז טָאה "ןויסנ , רעסיורג רעד

 עלעיפ יד .ןעטלאהענסיוא עבָארּפ ערעווש יד טָאה םש לעב

 וצ ןענעז ךיז ןעמָאקלאמרַאֿפ ןוא ןעטיירעברַאפ ןופ ןעוהָאי

 -- ןעמוקענ עדנע

 יד ןעמהענוצבארַא ,ןעסַאלשַאב טָאה םש לעב רעד ןוא

 -ארטעג טָאה רע סאו ,תורצוא עכייר עלא יד ןופ רעפעלש

 טלעוו רעשידיא רעצנאג רעד ןעסינעג ןעזָאל ןוא ,ךיז ןיא ןעג

 .ןעטרַאד ןענופעג ףךיז טָאה סָאװ עמש רעפיורג רעד ןופ

 ןיֿלַא ךיז ןעהיצרע ןייז ןופ םרוק רעצנַאג רעד זיא סע

 עו ,ןעמוקעג טנעמָאמ רעד ןיא םע .ןעוועג עדנע וצ ןיוש

 תבהא ןיא ןיוש טאה רע זט ,טלהימרעד טָאה םש לעב רעד

 עטסכעה יד לארשי תבהא ןיא ןוא הרותה תבהא ןיא ,םשה

 --- טכיירגרעד הגרדמ

 -ףָאנ לעטיה ןופ גנאלרעפ םעד ןעסַאלשַאב טָאה רע ןוא

 -- ןעבעגוצ

 -הענוצבארא טכיזעג ןעדנעלחארטש ןייז ןופ עקפַאמ יד

 טכיל-הניכש עסיורג סָאד ןהעזרעד טלעוו רעד ןעזַאל ןוא ןעמ

 ,םהיא ףיוא טהורעג טָאה סָאוװ

 -ארנ ןוא רעסיורג רעד ויא סע

 תולנ תה ןייז ןופ טנעפָאמ רעזעיד

 .ןעמוקעג
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 בוט"משילעכ לארשי ר רצצעז .צ .ש
= 

5 

 .תולנתה ןייז ןעגעוו עדנענעל יד

 ןופ רעמרַאפער ןוא רעפּפעש יד ןעגעו םלועה תומוא יד ייב סָאּפע רעד

 --גערעזנוא ןעגעװ סָאּפע רעשידיא רעד ןוא ןענַאיגילער ערעײז

 -- .םשילעב ןופ טנעמַאמ-תולגתה םעד ןעגעוו עדנעגעל עטייווצ יד

 "מורא דיז "רהוו, ַא טימ םשלעב םעד טהעז רעוויטוק ןושרג 'ר

 וצ האנש ןייז ראפ םאהעג טאה רע סאוו ,שנוע רעד -- .,ןעגַארט

 םיצראהיימעדךעדיא

 עקיורג עֶלַא יד ןענעוו סעיפַארנַאיב ערַאדנענעל יד ןיא
 -עג ןָאיגילער ענעי רעדָא יד ןעבָאה סָאװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ

 ןעפרַאש ןוא ןעפעיט ַא רהיא ףיוא ןעבָאה רעדָא ןעפאש

 נָא ךירטש ןעפרַאש ַא טימ טרעוו ,טנעלענפיורא לעּפמעטש

 -עגרַאפ זיא "תולגתה , רעייז ןעוו ,טנעמַאמ רעד טגעכייצעג

 םעד ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעבעל רעייז ןופ טנעמַאמ רעד ,ןעמוק

 .טַאהעג "הניכש-יולג , רעייז לָאמ ןעטשרע

 סלַא טינ טרעדלישעגנ ייז ןיא טרעוו טנעמַאמ רעזעיד

 -ורפ עצנַאנ סָאד רעכלעוו וצ ,םרָאפ ערעכעה ןוא ערעטייוו

 ןעזעינילער םעד ףיוא רעמּפעש ןופ --- סרעייז ןעבעל ענירעה

 רעייז ןופ גנוצעזטרָאפ סלַא טינ ,טרהיפעגנ טָאה --- טיבעג

 יינ ץנאנ א ןופ ביֹוהנא ןַא סלַא ראנ ,ןעבעל ןעגיטצעי זיב

 "וצ ןייק ןיא טינ טהעטש סָאװ ,לעטיּפַאק יינ ַא טלַא ,ןעבעל

 .ןעבעל רעייז ןופ ןעלטיּפַאק ענירעהירפ יד טימ גנאהנעמצאז

 עלַא ענעי טָא ןיא טינ טר עוו רע

 רערענַאיצולַָאווע 097 א ןעדנעגע?

 ןעמונעגפיוא ןעבעל?ל רעייז ןופ טלַא
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ו ועצעז ,צ ,ש
 ידי, =

 "אמ רעד .רע ר ענָאיצולָאווער סלַָא רָאנ

 רע ענעי טָא ןיא טרעוו רע יו טיול ,תולנתה רעייז ןופ טנעמ

 ןיֿפ א ךיז ףיוא טנַארט ,טרעדלישעג סעיטַארגַאיב ערַאדנעג

 .רעטקַארַאװ ןע? ַאטַאפ

 ףיִיז ןיא ייז ןעלהיפרעד טעטרַאװרענוא ןוא גנילצולּפ

 טעטראװרענוא ןוא גנילצולּפ ;ןעסיורג א הכ ןעכילטעג ַא

 8 גנובערטש ַא ןוא ךיז ןיא "דיא, םעיינ ַא ייז ןעריּפשרעד

 טעטראװרענוא ןוא ,נילצולּפ ןוא ; ןעכיוהוצנא ןעבעל םעיינ

 ייז עכלעוו ףיוא ,ןעגעוו עֶלַא יד ךיז רעטניה בא ייז ןעדיינש

 םעד ףיוא קעװַא ךיז ןעזַאל ןוא ,ןעננאגעג טצעי זיב ןענעז

 ןהעורעד ט צ עי טשרע טָא ןעכבַאה ייז סָאװ ,געוו םעיינ

 ןפ טנעמַאמ רעד סָאװ ,געוו םעיינ םעד ףיוא ,ךיז רַאפ

 .טנעכייצעננט ייז רַאפ טָאה "תולגתח,

 סָאד סָאװ ,ןעדנענעל יד ןיא רעבָא סָאד זיא שרעדנַא

 -טילנעזרעּפ עסיורג יד ןענעוו ןעפַאשעג טָאה קלאפ עשידיא

 רעד ןופ טיבעג םעד ףיוא ךיז ןעבַאה עכלעוו ,ענייז ןעטייק

 ,טנעכייצעגסיוא ןַאינגילער רעשידיא

 ןיא ןעבעל רעייז ןיא "הניכשדיולג , ןופ טנעמאמ רעד

 ,רעטקַארַאח ןעלַאטַאפ ןופ ,ןעדנענעל עזעיד טיול ,טינ

 ןיא געוו רעייז ייז רַעפ טרעוו ןֵא ןעריובעג ןופ ןיוש

 טמוק "הניכשדיולנ , ןופ טנעמַאמ רעד .טנעכייצעגנא ןעבעל

 רעצנַאנ רעייז .ןעריובעג רעייז ןופ גָאט םעד טימ ןעמַאזוצ

 עטסנעדעישרעפ עֶלַא יד ןיא .טעק ענעדלאנ ןייא זיא ןעבעל

 חעּפשה רעד רעטנוא ייז ןעהעטש ןעבעל רעייז ןופ ןעטנעמַאט

 -ייטעט רעצנאג רעד טימ ןיוש .גידנעטש "שדוקח-חור , ןופ

 ןוֿפ טנעמאֿפ םעד זיב ךָאנ ןעבָאה ייז סָאװ ,רערעייז םייק

 ןָאיסיפ עסיורג רעייז ייז ןעבָאה .טריציטקַארּפ "תולגתח,

 ןֶא ןערהַאי עשרעדניק ערעייז ןופ ןיוש .טנעידעג ןעבעל ןיא

 .ןעננַאנעג נעװ םעיינ ןוא םענענייא רעייז ףיוא ייז ןענעז
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 בוט-םש-לעב לאושי 'ר ועצעז ,.צ .ש

 ךָאנ ייז ןופ טָאה טלעוװ עצנַאנ יד סָאװ ,טרָאװ-ס'טָאנ

 "ירפ ךיוא זיא ,טרעהרעד "תולגתח,, רעייז ןופ טנעמָאמ םעד

 -יישעב ןוא ליטש טָאה ןוא ןענעלעג ןעמיכ ערעייז ףיוא רעה

 ,םיירּפשרעפ ןעבעל ןיא הכרב ןייז םוטעמוא ןעד

 ןיא רעהירפ ךָאנ טכיל עכיפטעג עסיורג סָאד ןעבאה ייז

 .ןעוועג ןעטלַאהעב טלעוו רעד ןּופ רָאנ ןיא סע .ןענַארטעג ךיז

 הא טניישעג גידנעטש סע טָאה דעבָא ןעצראה ןיא ייז ייב

 -ביל רערעייז "תולנתח , רעד רַאפ דיוא טאה ןוא ןעטניולעג

 .טירּפשרעפ לארעביא ןעלהארטש "הארנ וניאו האור, עניט

 טנעכייצעב תולנתה רעייז ןופ טנעמַאמ רעד ביוא ןוא

 הפוקת עיינ ַא ייז ןעגעוו ןעדנעגעל יד ןיא ךיז טימ ךָאד

 "יו ףיוא ,לעיפ יווַא ףיוא רָאנ סָאד זיא ,ןעבעל רעייז ןיא

 -לָאפרעפ רעייז ןיא הנרדמ עטסערג יד ןַאד ןעבַאה ייז לעיפ

 "עג ךיז טָאה סע לעיפיוו ףיוא ,טכיירגרעד ךיז םענעמָאק

 "יצרע רעייז ןופ געוו רערעווש ןוא רעגנַאֿפ רעד ןַאד טנידנע

 -טנעפע רעד ןיא טייקניטעט רעייז ,ךיז ןעטיירגוצ ןוא ןעה

 רעבא ,ןערהיפוצנמ םאטשטאמ ןעסיורג א ףיוא ןוא טייקניפ

 -עיד ןיא טשרע ןעלאז ייז ?עיפיוװ ףיוא ,?עיפ ױזַא טיוא טינ

 לטיפיוו ףיוא ,ןהעזדעד ןעבע? ןיא ןַאיטימ רעייז טנעמַאמ ןעז

 ?העּפשה , עכילטעג יד טשרע טנעמַאמ ןעועיר ןיא ןעלָאז ייז

 .ןעויּפשרעד דיז ןיא

 רעוו סאּפע ןעשידיא םעד ןיא טינ טרעוו רעבירעד ןוא

 "ילער רעשידיא רעד ןופ רעמרַאפער ןוא רעפּפעש יד ןענ

 רעייז ןופ טנעמַאמ רעד ןעכירטש עפראש רהעז טימ ןָאינ

 םרעוו רעבירעד ןוא ,טנעכייצעגנג טלעוו רעד רַאפ תולנתה

 זעועיד ןופ "ואוו, ןוא "ןעוו , רעד דיפטקניּפ ןוא יונעג טינ

 םרעוו סע יװ ,זעזיוועגנַא ןעבעל רעייז ןיא טנעמַאמ-תולנתה

 -סנַאיגילער ערעייז ןעגעוו רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ סאּפע ןיא

 .ןוהטענ ןעדלעה
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 םוט-םשילעב לארשי 'ר | רעצעז ,צ .ש
 שרה: יהיו קלאלז יא זהר

 זעויטכיוו אזא רָאפ טינ ָאד ךיז טימ טלעטש רע םוראוו
 ,ןעבעל רעייז ןיא טקנופ-טגנודנעוו ןעלַאּפַארטסַאטַאק ןוא
 ערעדנַא ןופ ןעדלעהיטנַאינילער יד ןֹופ ןעבעל םעד ןיא יו
 ןוא סיורג רחעז "תולגתח, רער ראֿפ ךיוא ןענעז ייז ,רעקלעפ
 איד רָאנ ייז ןעבאה טנעמַאֿפ ןעועיד ןיא .ןעוועג נילייה
 ןעבעל ןיא ןַאוסימ רעייז טאה { טמוירגרער הגרדפ עטסכעה
 ןעבאה ייז .ןעמוקעב וצ ןעכיוהעגנַא "ןוקת, ןעטסכעה ,רחיא
 ,טייקגיטעט עבלעז יד טרהימעגנא תולגתה רעייז זיב ךיוא
 -נִא תולגתה רעייז ןופ טנעמַאמ םעד ףךטנ ןעבַאה ייז סָאװ
 ראטשסַאס םעד ןיא ראָנ ןיא רעישרעטנוא רעד .טרהיפעג
 ראנ טייקניטעט עזעיד יא רעהירפ סאו ,םעד ןיא רָאנ ןוא
 .?טננאנרעביא "חלננ , ןוא יז יא טצעי ןוא ןעוועג "רתסחב

 סאו ,סאפע ןיא טינ ךיוא רימ ןעניפעג רעבירַאד ןוא
 ןעפַאשעג םש ?עב םעד ןעגעװ טאה עדכעעל עשידיא יד
 טנעמאמ םעד ענונב ןעטייטכילטקניפ ןוא ןעלַאטעד עיונעג
 ,תולנתח ןייז ןֹופ

 זא טיִג עלעפ עכילנהע ןיא סאּפע רעד ןעוו ,טלאמַאד
 טאה רענייז דלעה רעד ןעוו  ןיפ םעד ןוא םיוצ יד יונעג
 רעד לאט ןעטשרע םוצ םהוא טיפ טלעוו יי יד ןוא ןיילַע
 ,טיורַא םהיא ןופ טור ש םָאװ ,טכיל עטיורג יד ןהעז
 יעיו זיא טאוו ,סאפע רעשיריו א. רעד םעפט םעד ןענעוו םדער
 .ןעכירטש עניימעגלא ןיא ראנ ,ןערטועג ןעפטשעג םש לעב ןעג

 עדנענעל עשיריא יד טינ {תהג טלהעצרעד ראנ םינ
 ּוד זיא גאט ןעכלעוו ןיט ןוא שדוח ןעכלעוו ןיא ןוא ךהאי םעד
 הינ ולימֲא טסײװ יז :ןעמוקעגרעפ םש ?עכ ןופ תולנתח
 -ץיד רעכלעוו ןיא ,טדטסש רעד ןופ ןעטשנ םעד ןעפורוצנא
 ןערהיא רלעה ןעטבעילעט םעד ןפ טנעמאפ רעסיורג רעז
 .ןענומשג ןישכפ ףיז ראט טאה

 עד ןעגעװ ונוא םינ יז סט ,?טסעד ןעניצנויא םעד
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 בוטיםשילעב לאושי 'ר רעצעז ,צ ,ש
 יי דיי לעלה טאפ ההד---י-

 "הרי ידיד ראי
 עיר

 55 יי י-= ליפ

 םש לעב רעד זַא ,זנוא ט?העצרעד יז סָאװ ,סָאד זיא םעלַא

 םָאה רע ןעוו ,ןעוועג טְלַא רהָאי גיסיירד ןוא סקעז זיא םוט

 רע ןעוו ,ןעזיוועב טלעוו רעד רַאפ םענייז "זונגה רוא , םעד

 ןיא יירפ טָאה ןוא ןעמונעגבָארַא עקסַאמ ןייז ךיז ןופ טָאה

 .ןערהיפוצכרוד ןעביוהעגנָא ןעבעכ ןיא ןָאיסימ ןייז טיירב

 דנעגעל יד -- עדנעגעל עטשרע יד יװ טקנופ ןוא

 רַאפ ןיא בָאה ךיא עכלעוו --- הזוזמ רע'לוסּפ רעד ןעגעוו

 ענעי טא יװ טקנוּפ ,ןעבעגעגרעביא לעטיּפַאק ןעטצעל םעד

 זהֶא ןוא ןעברַאפ עניהור ןוא עליטש ןיא םרעדליש עדנעגעל

 ןופ טנעמַאמ-תולגתה םעד עקרַאטש ןעטקעפע עשיטַאמַארד

 ןעשנעמ עדמערפ לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה רע ןעוו ,םש לעב

 ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,טכיל-המשנ עסיורג סָאד טזָאלעג ןהעז

 םעד ןעגעוו עדנעגעל עטייווצ יד דיוא זיא ,טהורעג םינּפ

 "רָאקַא עגיהור ןוא עליטש ןופ ,םש לעב ןופ טנעמַאמ-תולגתה

 ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןעד

 תולנתה יד טינ טרעדליש עדנעגעל עטייווצ יד ךיוא

 יאמ ַא סלַא ,טנעמַאמ גנארד ןוא םרוטש ַא סלַא םש לעב ןופ

 -עגרעסיוא ןופ ןוא רעטקַארַאח ןעלַאפארטסאטאק ןופ טנעמ

 .טלַאהניא ןעדנעשַאררעביא דךילנהעוו

 םיג עדנעגעל עטייווצ יד סָאװ ,טלַאהניא-טּפיוה רעד

 טהעטשעב ,םשדלעכ ןופ םנעמַאמ-תולגתה םעד ןעגעוו זנוא

 טכיל ענעגרָאברעּפ ןייז טָאה םש לעב רעד סָאװ ,םעד ןיא

 טלעלּפטנע רוד ןייז ןופ םינואנ עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ

 דרע'ד זיב םהיא רַאפ לָאז רע ,ןעגנואווצעג םהיא טָאה ןוא

 םעד ןיא טקַא ןעטסגיטכיוו םעד .ןעגיוב םענייז ּפָאק םעד

 ר ' א סָאװ ,םעד ןיא ךיז טהעז םענייז טנעמַאמ-תולגתה

 וופ רעהעטשרָאפ עטסערג יד ןופ רענ

 סָאװ ,םוטנעדיא ןעלענַאיצידַארט ם ע ד

 "רעפ םיקוסּפ ןוא ארמנ ףיוא רַאנ ןערהַאי ענייז עֶלַא טָאה
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר וע צ עז ,צ ,שי
5 

 םענייז ּפָאק םעד טוומטעג ט 8 ה .,טכַארב

 רענייא סָאװ םעד ןיא ןעיב תודיסח רעד רַאפ

 גוכיל עסיורג ַא טָאה רוד ןייז ןופ םינואנ עטפערג יד ןומ

 םיורנג טימ טָאה סָאװ ,םענייא ןופ ּפָאק םעד רעבניא ןהעזרעד

 רעסיורג ַאזַא סָאװ ,םעד ןיא ,טנַאזעג "םילחת, תוקיבד

 ןיא .,ןעועג זיא בר רעעמאלאק רעד יוװ ןֹואו ןוא ןדמל

 יד ןהעז טנעקענ טינ טָאה רע ?ייוו ,ןעלַאפעג תושלח ןיא

 םש לעב ןופ ּפָאק םעד רעביא טָאה סָאװ ,טכיל עסיורג

 .טניישעג

 "על עטייווצ יד טלהעצרעד --- אעמאלאק ןופ בר רעד

 ןופ טנעמַאמ תולנתה םעד ןענעוו ןעבאה רימ סָאװ ,עדנעג

 "תועמ רעפרעד יד רעניא ןערהאפעגנמורַא זיא -- םש לעב

 ,ןעביילק וצ םיטח

 וצ ךיז טָאה ןוא טעשזדנאלבראפ רע טָאה געוװ ן'ףיוא

 רעבָא זיא םש לעב רעד .ןענַאלשענוצ םש לעב ןופ זיוה םעד

 ןייז ןיא סלאמאד ךיז טָאה רע .ןעוועג טינ זיוה ןיא סלאמאד

 .ןענוטעג ?עביטש תודדובתה

 רעד וצ רעטרעוו עדנעגנלַאפ יד טימ בר רעד דיז טָאה

 : טערנעוועג םש לעב ןופ יורפ

 ? תיבה לעב רעד זיא ואוו ַא

 ןעגנאגענקעװוַא ןיא רע זא ,טרעפטנעעג םהיא יז טָאה

 .ןעקנירטוצנָא ענייז תומחכ יד םחיא ןעפלעה ,"ןסכומ , םוצ

 םעד רע טָאה ,ןעמוקעג םייחא זיא םש לעב רעד ןעוו

 טעבענסיוא טעב יד ןיילא םחיא טָאה ןוא ןעוועג שמשמ בר

 רעגנָא ךיז ןעשאוו וצ ףיוא ולכ א ןיא רעסאו םהיא טָאה ןוא

 טעב ןייא ןיא יורפ ןייז טיס ףךיז טָאה ןיילא רע ןוא טיירג

 .ןיא טייל-ספרָאד יד ןופ רעגייטש רעד יו ,טנעלעג

 טפאהענפיוא בוט םש לעב רעד ךיז טָאה טכאנ ענלַאה
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ׁש
 יי

 ןעטרָאד טָאה ןוא ןעבילקרַאפ ןעוויוא ן'רעטניה ךיז טָאה ןוא

 .טגיטפעשַאב ךיז םיקלא תדובע ןייז טימ ליטש רעד ןיא

 ז א טּפאחעגפיוא ףָאלש ןופ בר רעד ךיז טָאה ?ייוורעד

 ןעוויוא-םעד-רעטניה םעד ףיוא טייקגיטביל עקרַאטש ַא טָאה

 ,ןהעזרעד

 ןעדנוצננַא סע ךיז טָאה סָאד זַא ,טניימעג רע טאה

 .ןעגעלעג ןעטרָאד זיא סָאװ ץלָאה סָאד

 ןעבענ זיא סָאװ ,רעסַאװ טימ ילכ יד ןעמונעג רע טָאה

 .ןעשעלסיוא רעייפ סָאד ןעגנאגעג זיא ןוא ןענַאטשעג םהיא

 םוצ זיא רע ןעוו ,ןערָאװעג רעבָא רע זיא טשארעביא יו

 ןעציז םש לעב םעד ןהעזרעד טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ ןעוויוא

 .םהיא רעביא ןעניוב ַא יו טנייש טייקגיטביל םיורג א ןוא

 רע יװ םעדכַאנ ןוא ןעלַאפעג תושלח ןיא זיא בר רעד

 : טגערפעג םש לעב םעד רע טָאה ,ןעמוקעג דיז וצ זיא

 -עג ךייא םימ סָאד זיא ױזַא יו ןוא רהיא טנעז רעוו

 ? ןהעש

 : טרעפטנעעג ףיורעד םש לעב רעד םהיא טָאה

 בָאה ךיא .טינ רָאנ סייוו דיא ?ךיא סייוו סָאוװ

 קבדתמ ךרבתי םשה ןיא ךיז ךיא בָאה רשפא ,טנַאזעג "םילהת;

 .ןערָאװעג טכיל עסיורג סָאד זיא םעד ןופ ןוא ןעוועג

 --- עדנעגעל יד טגידנערעפ --- רעטייוו ןוא ןַאד ןופ ןוא

 ,םהיא וצ ןערהַאפ לָאמ ןעדעי בר רעעמאלאק רעד טנעלפ

 ,ןענרעל הרות ירבד םהיא ןופ לָאז דע

 ןייז בר רעעמאלאק ןופ טָאה ןעמ ןעוו לָאמ ןעדעי ןוא

 : ןעגערפ םהיא ןעמ טנעלפ ,טכרָאהעג הרות עיינ

 ? םעלַא סָאד ןעמונעג וד טסָאה ואווַא ---

 : ןערעפטנע ןאד טנעלפ רע ןוא

 .ןַאמירַא ןַא םענייא ןומ ---

 רע ןעוו ,לָאס סעדעי רע טנעלפ ןָא סלאמאד ןופ ןוא
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 םוטיטשזלעב לאושי 'ר רעצ עז ,צ ,ׁש

 -ייז רענַאװש םעד ןע?דיו רעװיטוק ןושרנ 'ר ןערעה טנעלפ

 ; םהיא וצ ןעפורנַא ךיז ,םענ

 .ךייא רַאֿפ םכה רחעמ יא רע ,ךאטעג םהיא טזָאל ---

 םעלַא ןענעװ טגאזעג םינ ראו רעבא םהיא טָאה רע

 ,טסואוועג םש לעב ןעגעוו ןיוש טאה רע סָאװ ,םעד

 .ןעטָארראֿפ םתיא סע טאה םש לעב רעד

 טכיל עסטיורג יד ןשװ ,ןַאד ךיוא ןיא םורא יוזַא ןוא

 םורַא ןוא םורא רעסערג ןוא רעלעה ץלא טָאה םש לעב ןופ

 טינ ראנג ןופ ןושרנ 'ד ןץלַא ךאנ טאה ,ןענייש וצ ןעביוהעגנָא

 ףךיוא רע טָאה רעהירפ יװ .ןהעועג טינ ראנ ןֹוא טסואוועג

 ראנג ןוא ץראה םע ןעטיורג ט ףיוא יװ םהיא ףיוא טצעי דאנ

 רעד תונירדמ ערעטערג רחעמ סאו ,טקוקעג שפנ ןעטסָארּב

 ענייז טכיל יד רהעמ סָאװ ,טכיירגרעד טָאה בוט םש ?עב

 רע טָאה רהעמ ץלא ,ןעזיװוצסיױרַא ןעביוהעגנא ףיז טָאה

 .טסאהרעפ ןוא טעטכארעפ םחיא

 -- ערנעגעק סקכָאֿפ יד זנוא טלווצרעד -- לָאמנייא

 -עג רע טָאה .ןענַארט רפס א םש לעב םעד ןהעזעג רע טָאה

 רפס א ראט סָאװ ,ןעזייוו םהיא לָאז רע ,םש ?ענ םעד ןעפייה

 יד ןופ רענייא זיא סָאד ןַא ,ןעוועג רעכיז זיא רע ,ןיא סָאד

 ןיא ךיז טנעלפ םש לעב רעד עכלעוו טימ םירפס שטייטדירבע

 .ןענַארטסורא גידנעטש טייהנעזעוונַא-- םס'ןושרנ 'ר -- ןייז

 לָאז רע ,ןעהערדסיוא טנורפעג ךיז טָאה םש לעב רעד

 ,םענייז רעגַאװש םעד רפפ םעד ןעזייוו ןעפרַאדַאב טינ

 לָאז רע ,םהיא וצ ןענַאטשענוצ רעבָא זיא ןושרג 'ד
 .ןעקייו אי אקוד םהיא

 .ןעויוועג םהיא רע טָאה

 "רעביא ןייז סיורג יו ןעלעטשרַאפ ךיז טנעק רהיא ןוא

 רפס םעד ןעהעזרעד טאה רע ןעו ,ןעוועג זיא גנושאר

 --- ךיז רַאפ "רהוזח,
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 בומ-םשילעב לארשי 'ר רעצעוז ,צ ,ׁש

 לעב םוצ ענייז גנוטכארעפ עצנאנ יד ןַאד טאה דע ןוא

 ןהעזעג םהיא טָאה רע סָאװ ,ענייז גנושאדרעביא יד ןוא םש

 עוארפ רעדנענלאפ רעד ןיא ןענַארטמורא ךיז רחוז ַא טימ

 : טקירדענפיוא

 ?ריד טלהעפ סָאד רָאנ ?וטפפראדעב רהוזה רפס םעד---

 לאו רע ,ןעוועג שנוע --- ס'ןושרנ 'ר --- ןייז זיא סע

 סאו ,"הניכשה ויז , םעד ןופ ןייז וצ חנהנ רעטצעל רעד ןייז

 א טָאה רע סאו ראפרעד ,טהורעג םש לעב םעד ףיוא טָאה

 "לג םיצראה יכע עשידיא יד וצ גנוטכארעפ ןוא סאה ןעפעיט

 םש לעב םוצ ןעגננוהיצעב ענייז ןיא סע טָאה רע יו ,טלהיפ

 .ועיװעגסױרַא
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 בומ-מש-לעב לארשי 'ד רעצעז ,צ ,ש

 או

 לעב רעד טרעוו רעמיוב ןעשיווצ דלאוו ןיא
 ,םניורקעג גהנמ רעשידיא סלַא םש

 יד ןעשיווצ דלאו ןיא -- .תולגתה ס'םשילעב ןעגעװ עדנעגעל עטירד יד
 -- גגיהנמ ןעשיריא סלא םשילעב םעד ןעדיא הדע ַא טניורק רעמיוב
 ,עראוועג הלנתנ ןיא םש לעב רעד רעדייא רעהירפ םטכאנ ַא םימ
 ןיֹוש םהיא ןיא סע זא ,ןעסיוו טואלעג ?עמיה ןופ םהיא ןעמ םאה
 רע ,טייצ ןיֹוש זיא סע ןוא--ןעראוועג רהאי גיסיירד ןוא סקעז
 .ןעזיײוװ טייקסיורג ןייז טלעװ רעד ראפ לָאז

 ,ייווצ עטשרע יד יוװ ,טייקכילרעייפ רהעמ לעסיבַא טימ
 ,םש לעב ןופ תולנתה יד עדנענעל עטירד ַא זנוא טרעדליש
 ןוא ןעליטש םעד ןָא יז ךיוא טלַאה ןיימעגלַא ןיא שטָאכ
 .ייוֵוצ עטשרע יד ןופ רעטקאראח "ןעכילריטאנ,

 -- עדנעגעל עזיד זנוא טלייצרעד -- םייצ רענעי וצ
 ףרָאד ןיא םידימלת ט'ןושרג 'ר ןופ רענייא לַאפוצ ַא ייב זיא
 .ןערהַאפראפ םש לעב ןופ

 ןעמונעגפיוא דובכ סיורג טימ םהיא טָאה םש לעב רעד
 .טנעידעב םהיא טָאה ןוא

 ;םהיא וצ ןעפורעגנַא דימלת רעד ךיז םָאה ןעסע ן'ךָאנ

 ידכ ,ןעטיירגנָא דרעפ יד ריס טסלַאז וד ,?ארׂשי --
 ,םייה א דלאב ןערהַאפ ןענעק לָאז ךיא

 רעגעי ןוא ,ןעבעגעג דרעפ יד םהיא טָאה םש לעב רעד
 .םנאפשעגנייא ןעגָאװ ןיא ייז טָאה
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ׁש

 לָאז רע ,ןענאטשענוצ םהיא ֹוצ םש לעב רעד ןַאד זיא

 .ןעביילב תבש ףיוא םהיא ייב

 םייב רעטכעלענ סיורג רָאנ ענייז השקב עזיד טָאה

 נאטסניד םהיא טָאה סעֶלַא סָאד םירָאװ .ןעפורענפיױרַא דימלת
 טעב רע ןוא טשרע נַאטסניד ייב ןעטלַאה ייז ,ןעפַארטעג

 טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ,ןעטלאה תבש םהיא ייב לָאז רע םהיא

 .ןעוועג ןעשטנעב-טכיל ראפ נאטיירפ

 ןיא רע .טזַאלענ נעוװ זיא ַאזלא ךיז טָאה דימלת רעד
 טָאה סע יוװ ,ןעדהָאפענבָא טינ ליימ ןעבלַאה ןייק ךָאנ רעכָא

 לעב םוצ קירוצ ךיז רע טָאה .ןעכָארבעצ דָאר ַא םחיא ייב ךדיז

 ןוא ,ןעמונעג דָאר רעדנַא ןַא טָאה ןוא ,טרהעקענמוא םש
 .טזָאלעג ;עװ ןיא רעדיוו דיז טא

 -הָאמעגבַא טינ ?ליימ ןעצנַאג ןייק לָאמַא רעדיוו זיא רע

 ןוא ,ןעכָארבוצ סעּפע רעדיוו םהיא ייב ךיז טָאה סע יוװ ,ןער
 -טוא טזומענ ךיז םש לעב םוצ ףרָאד ןיא לָאמַא ךָאנ טָאה רע

 .זןערהעק
 ןַא לָאמ עלַא דאו עצנאנ יד םהיא טימ ךיז טָאה ױזַא

 ףרָאד ןופ ץלא ךָאנ דיז טָאה רע ןוא ,ןעפַארטעג הביפ רעדנא
 .ןעסיירסיורַא טנעקעג טינ

 וצ תבש ןעוועג ןעננואווצעג ַאזלא זיא דימלת רעד
 .ףרָאד ןיא ןעטלַאה

 ,םירָאו ,טאהעג םירוסי עפיורנ רהעז ןופרעד רע טָאה

 *? ןַאט ןאמ-ספרַאד םעד טימס ַאד רע טעוװ סָאװ

 רהעמ סָאװ ןעטלאהעגנ תבש ברע רעד טָאה ?ייוורעד

 ןענעוַאד החנמ ןופ טייצ יד ןיוש זיא סע .ןעדניוושרעפ םייב
 טינ םייח רעד ןיא ץלא ךָאנ זיא םש לעב רעד ןוא ,ןעמוקענ

 | .ןעוועג
 זימלת רעד טָאה -- ? רענייד ןַאמ רעד זיא ואוו ַא --

 ,טנערפעג םש לעב ןופ יורפ יד
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 טָאה -- רעדניר ןוא ףָאש יד טימ דלעפ ןיא זיא רע ---

 ,טרעמטנעעג םהיא יז

 טָאה רעהכאנ .ןענווַאד חחנמ טלעטשעג ףיז רע טָאה
 ץלַא ךָאנ ןיא םש לעב רעד ןוא ,טנעװַאדעגבָא ברעמ רע

 .ןעמוקעג טינ

 זיוה ןיא םש לעב רעד ךיז טָאה דנעבַא ןיא ףעיט טשרע

 -עגפיוא ןפוא ןע'טושּפ ַא ףיוא ךיז טָאה רע .טּפאכענניירא

 .ןעוועג דבכמ "שודק , טימ חרוא םעד טָאה ןוא טרהיפ

 ףיוא טצעזעג ןעסע שיט םוצ ךיז ייז ןעבָאה רעהכַאנ

 ערעייז טימ ןעציז טייל ספרָאד עלַא יוװ ,ןפוא ןעבלעז םעד

 -עג םהיא ןעבענ ךיז טָאה בייוו סָאד ;ןעסע םייב ןעילימאפ

 .טצעז

 "קערש א ןוא ןעסעזענ סעקליּפש ףיוא יוװ זיא חרוא רעד
 ,טנַאנעג ץראה ןייז טָאה רעצ רעכיל

 רע ,ןעטעבעג םש לעב רעד םהיא טָאה ןעסע ןעטימ ןיא

 .ןענָאז הרות ירבד םהיא רַאפ לָאז

 טלאהניא םעד טלייצרעד דימלת ס'ןושרג 'ר םהיא טָאה

 .ןעגנאגעג םלאמאד זיא סָאװ "תומש , הרדפ רעד ןופ

 תולג ןענעוו טלייצרעד טשּפה ךרד לע טהיא טָאה רע

 טאהעג ן'הערפ ןופ ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא יד סָאװ ,םירצמ

 ?ןעלייצרעד גנוי ןעבָארג ַאזַא רע לָאז ןעד סָאװ ,ןהעטשוצסיוא

 םעד רַאֿפ טכאמעג רענעלעג ַא ייז ןעבָאה ןעסע ן'ךָאנ

 .שיט םייב טעב ןיא חרוא

 ןייא ףיוא בייוו ןייז טימ ךיז טָאה ,םש לעב רעד ,רע ןוא

 ,טגעלעג רעגעלעג
 טָאה ןוא טּפַאכעגפיוא טסַאנ רעד ךיז טָאה טכַאנ עבלַאה

 רע זיא .ןענערב ןעוויוא םעד ףיוא רעייפ סיורג ַא ןהעזרעד

 סָאד ןזַא ,טניימעג טָאה רע םירָאװ ,ןעפַאלענוצ ןעוויוא םוצ

 ,ןעדנוצעגנַא ךיז טָאה ץלָאה
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ׁש

 ,ןעננאנעגוצ ןעוויוא םוצ טנעהַאנ רָאג רעבָא זיא רע ןעוו

 ךרע רעד וצ רע זיא .ןהעזרעד טכיל עסיורג א ןעטרָאד וע טָאה
 ,.ןעבילבעג תושלח זיא ןוא ןעלַאפעג

 ךיז טָאה ןוא טרעטנימענבא םחיא טָאה םש לעב רעד

 : םהיא וצ ןעפורעגנַא

 ,ןעטרָאד ןעקוק טפראדעב ןעוועג טינ טסלָאװ וד ---

 .ןעקוק וצ טביולרע טינ ריד זיא סע ואווַא

 ןייז ןיא ןעננאגעגקעוַא םש לעב רעד זיא הירפ רעד ןיא

 ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא ,ןעטרָאד ןענווַאד ,?עביטש תודדובתה

 טריצַאּפשענמורַא טָאה ןוא טנעלענפיוא ןוא ךילהערפ רהעז

 "נוזענ "אתדועסל רדפ , ַא טָאה רע .זיוה ן'רעביא רעה ןוא ןיוו

 .טכאמעג שודיק תוקיבד רענידלַאװנ טימ טָאה ןוא ןעג

 ןעטעבענ ןעסע ןעטימ ןיא םש לעב רעד טָאה טצעי ךיוא

 .ןענַאז הרות םהיא רַאפ לָאז רע ,םענייז טסַאנ םעד
 .ןערָאװעג לבלובמ רהעז טסאנ רעד זיא

 ? םהיא רַאפ ןעגָאז רע לָאז סָאװ

 ַא ָאד טָאה רע זא ,טאהעג טכאררעפ ַא ןיֹוש טָאה רע

 .ךיז רַאפ קידצ םענענרָאברַאפ ןעסיורג

 -כָאנ םש לעב ןופ גנאלראפ םעד ךָאד רע טָאה ךילדנע

 ,טנַאזעגנ "טשּפ טימ רמאמ , א םהיא ואפ טָאה ןוא ןעבעגעג

 ; טרעפטנעעג םש לעב רעד ףיורעד םהיא טָאה

 רמאמ ןעגיזָאד םעד ףיוא שוריּפ רעדנַא ןַא בָאה ךיא ---

 ,רעבא טרָאװ א רחעמ טינ -- ,טכרָאהעג

 ןייז ןיא רעדיו םש לעב רעד ןיא הדועכפ רעד ךָאנ

 ,קעװַא לעביטש תודדובתה

 ןוא ,ןעמוקעגנ תו ? נ ת ח ןייז טימ ןיוש רע זיא החנמ רךָאנ

 טסאג םעד רַאפ טָאה רע ,טנַאזעג שיט םייב הרות לעיפ טָאה

 טָאה רעיוא ןייק סָאװ ,ועוועג הלנמ "אתיירואד ןיזר , עלעיפ
 ,טבראהעג טינ סעבילנהע סאווטע לָאמ ןייק ךָאנ
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 ףומ"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש
 א עא אטא רע ר א א ראט

 לָאז רע ,ןעוועג רזוג םהיא ףיוא רע טָאה הלדבה ךָאנ

 ,םענייז רעגַאװש םעד ןעלייצרעד טינ רָאָנ םעלַא םעד ןענעוו

 עסיורג יִד וצ ןהענ ןעפייהעג רעבָא םהיא טָאה רע

 ןוא ,הלהק רעד ןופ בר םוצ ףיוא ןוא טדַאטש ןופ םידיסח

 : ןושלה הוב ןעגָאז ייז וצ לאז

 סע .תומוקמ ערעייא םורא טנייש טכיל עסיורג א,

 -םיוא טכיל עסיורג יד ןהענ טלָאז רהיא ,ןעוועג יאדכ טלָאװ

 ."ןיירַא טדָאטש ןיא ןעגנערב יז ןוא ןעכוז

 "רעביא טָאה ןוא ןעדהָאפעג םייה ַא ךיז זיא טסַאג רעד

 ,טכרָאהעגנ ןוא ןהעזעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא ןעבעגעג

 סעלַא סָאד ןעבָאה בר רעד ןוא םידיסח יד ןעוו ןוא

 ןיא םש לעב רעד זַא ,ןעסָאלשעב עֶלַא ייז ןעבָאה ,טרעהעג

 טעד ןיא טנַאמרעד ךיוא ךיז ןעבָאה ייז .טכיל עסיורג סָאד

 -היפתיוא ןעכילדנעטשרעפנוא ןוא ןערַאברעדנואוו ןעצנַאג

 טנעקעג םעד ךרוד רָאנ טָאה סָאװ ,טציא ז 3 םענייז ןער

 -יורג ַא רַאֿפ ךילקריוו םהיא לָאז ןעמ ,ןערעוו טרעפטנערַאפ

 .ןעטלַאה קידצ ןעס

 ,טזָאלעגקעװַא ףרָאד ןיא םהיא וצ עלא ךיז ייז ןעבָאה
 .ןעמוק טדָאטש ןיא לָאז רע ,םהיא ןעטעב

 "רָאפ רעהירפ ךָאנ סעֶלַא סָאד טָאה סָאװ םש לעב רעד

 ףראד ןיא ןעלעוו ייז זיב טראוועג טינ טָאה ,ןעהעזעגסיוא

 .ןעמוק

 .טזָאלענקעװַא טרָאטש ןיא ךיז טָאה רע

 יז ןענייז ,ןעפַארטעגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ןוא

 דלַאו ןיא ןעבָאה ןוא ,ןעננאנעגבָארַא ץַאלּפ ןייא ףיוא עלַא

 .טכאמעג רעמיוב ןופ ןענייווצ ןופ ?חוטש ַא

 -ענקעוַא ?הוטש רעד ףיוא םש לעב םעד ןעבָאה ייז

 ,טמיטשעב בר רעייז רַאפ ןעטרָאד סהיא ןעבָאה ןוא טצעז
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 בוט-טש-לעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,שי

 ןיא ןערהַאי ?לעיפ ױוַא טָאה רע וואו ַא ,דלַאװ ןיא

 ואווַא ,טכארבראפ רוטַאנ רעד טימ דוחי ןיא ןוא תודדובתח

 רעסיורג ןייז וצ טיירנענוצ ןערהָאי ?עיפ ױזַא ךיז טָאה רע

 ,ןעלעיּפש ןעבעל ןעשידיא ןיא טפראדאב טָאה רע סָאװ ,עלָאר

 וייז ןופ ןהח ַא ר ט ם ע ד רע ט ַא ה

 וע ש יד יא ם ע ד רע יא גיה נ מט א

 רענייר ןוא רענעש רעד יא .ןעניטש אב קל? אפ

 טָאה רע רעכלעוו טימ ,רוטַאנרעטומ רעד ןופ ערעפסָאמטַא

 רערהעל סלַא רע ןיא ,טלהיפעג ןעסַאנעגנעמַאזוצ ױזַא ךיז

 ,ןעראוועג טניורקעג קלאפ ןעשידיא ןופ רעזייוו-נעוו ןוא

 עדנענעל יד ןניו ןעפעיט ןענידריווקרעמ א רַאפ סָאװ

 ,טייקנעש ןוא עינַאמרַאה ראט לָאמַא טנַאמרעפ קלאפ א ןופ
 -לעה עטבעילעב יד רַאפ ןעצנארק-ןעמולב יד טכעלפ יז ןעוו

 .ערהיא ןעד

 ,ץַאלּפ רעד טנעכיײצַאב ַאי טרעוו עדנעגעל ןייא ןיא רָאנ

 טיג עדנעגעל עזיד ,ןערָאװעג הלנתנ זיא םש לעב רעד ואווַא

 .ןעיצילַאגןיא ט םו7 ט טרָאטש יד ,ץַאלּפ ןעזיד סלַא ןָא

 יד ןַארַאפ דנורנ רעדנענינעג א ךילקריוו זיא סע ןוא

 .ןעמענוצנָא טקאפ ַא סלא עדנעגעל רעזיד ןופ גנוטּפוהַאב

 ןעמ טנעלפ תולנתה ןייז ןופ ןערהַאי עטשרע יד ןיא םירָאװ

 ,ןעפור "טסולט ןופ בוט םש לעב רעד , יארעביא םהיא

 סלאמאד רע זיא ,זנוא טלייצרעד עדנענעל עזיד טיול

 .ןעוועג טסולט ןיא דמלמ א

 עדנענעל יד רעטייוו זנוא טלייצרעד -- גָאט ןעדעי

 ן'רַאפ רע טנעלפ -- םטייצ רענעי וצ תוגחנתח ןייז ןעגעוו

 ,ןליתַא נָאט ןייא ןייק טָאה רע .ןהעג הוקמ ןיא ןענווַאד

 -כרוד טינ לָאמנייק ,רַאנָאז נעט-תבט-תפוקת עטלַאק יד ןיֹא

 | .טזָאלעג
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 בוטיטשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 רענידלאוונ טימ ןייז טנעלפ סנייז ןענוואד סָאד ןוא

 ןענוואד ן'תעשב , וצ ,יוזַא ,תובהלתה רענידלגווג ןוא תוקיבד

 ,"ןעלאפ ,באַב יו םיורג ,םייווש ןעּפַארט םהיא ןופ ןעגעלפ

 רעד ןופ טסַארפ ןעקראטש ןיא טשרע טָא סָאװ םעד ץארּפ

 .ןעטוסעג הוטס רעטלאקדןויג

 םיפ יד ןופ רעגניפ יד ןוא ,ןעוועג םיִרא רחעז זיא רע

 ,ןהעזסױרַא ךיז ךיִש יד ןיא רעכעל יד ןוט ןענעלפ

 ןוא ,טכארטאב ןעשנעמ ןענילייה 8 רַטַפ םהיא טאה ןע

 יז לֵאז רע ,םהיא וצ ןעננערב ןעמ טגעלפ עסנארק יילרעלא

 טינ תושקב ערעייז ףיוא ?אסנייק רעכט טנעלפ רע ,ןעֿכייה

 .ןערעפטנע

 עידומ לעמיה ןופ םהיא ןעמ טָאה ,טכאנייב רעבָא לָאמנייא

 ןערָאװעג רהָאי גיסיירד ןוא סקעז םחיא זיא סע זא , ,ןעוועג

 .ןערעוו הלנתנ לָאז רע טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא סע ןוא

 טאה ןוא ,ןערהאי ענייז טנעכערענסיוא רע טָאה חירפ רעד ןיא

 ווא סקעז ךילקדיוו טכאנ יד םהיא זיא סע זַא ,ןענופעגסיוא

 .ןערארועג רהָאי גיסיירד

 ,םענענושט םעד ןערהיטנוירא ןעטייהעג ןאד רע טאה

 ןוא ,טכארבעג ןענראמהירפ סענעי םחיא וצ טָאה ןעמ סָאו

 .טכאמעג דנוזעג םאקלַאפ םהיא טָאה

 "ענענפיוא תודרמלמ סָאד רע טאה ןֵא סלאמאד ןופ ןוא
 ,ןעראוועג םש לעב 8 זיא ןוא ,ןעב
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 ךוכ סעטייווצ
 רערהיפ ןוא רבח ,רערהעל





 בוט"מש-לעב לארׂשי 'ר וע צעז .צ .ש
 .ןעליאגטסבאה

 .א

 ןוא ןעינַאּפש ןיא קיטסימ עשידיא יד
 .יעלױּפ ןיא

 ,רנאלסור ןיא ןוא ןעליוּפ ןיא חלבק רעד ןוא ןעינאּפש ןיא חלבק רעד ןופ דעישרעטנוא רעד -- .ןעיוב ןעליוּפ ןיא ךיז ראפ טסענ א ןעביוהעגנָא חלבק עשיריא יד טָאה טרעד -נוהרהאי ןעטרעיפ ןופ ביוהנַא ןיא -- .ןעוייוװעב וצ ןעביוהעגנא ץנאדאקעד ןופ םינמיס ןעינאּפש ןיא םזיציטסימ ןעשידיא ןופ דלעפ םעד ףיוא ףךיז ןעבאה ןעינאפש-תולג םעד ראפ ןערהאי רַאירעּפ ןעצרוק ַא---.ןעינַאּפש ןיא הלבק עשידיא יד ןופ ןעסקאוו ןוא ןעהילב טָאר

 ,רעהירפ ןערהאי - ןעדאירעּפ רַאפ ַא ןיא ןוא ,טקריוועג ןוא טבעלעג טָאה םש לעב רעד רעכלעוו ןיא ,עכַאּפע רעד ןיא ןעילאדאּפ ןוא ןעיצילַאנ ,ןעל -ױפ ןיא ןעדיא יד ןופ דנאטשוצ ןעניטסייג םעד ןרעדליש ןעכירטש עניײמעגלַא ןיא פעװ ךיא עכלעוו ןיא ןעלטיּפַאק רַאֹּפ ַא ןעמריוו רעהירפ ךיא זומ ,ןעבעל ס'טש לעב ןיא דָאיר -עּפ ןעטייווצ םעד וצ רעביא רעבא העג ךיא רערייא
 .ןעראוװעג טניורקעג "םש לעב , ןעמַאנ םעד טימ קלָאפ ןופ ןענייז עכלעוו ןוא ןענופעג רעצעלּפ ענעי ןיא ןעטרָאד ןוא ַאד ףךיז ןעבָאה סָאו ,ןעס -ויקכילנעזרעּפ עגיצרַאה יד ןופ טייקגיטעט יד ןרעדליש ןוא ,ןעמונראפ ןעבעל ןעשידיא ןיא טייצ רענעי ֹוצ טָאה .תלבק עשיטקַארּפ יד '' ,תישעמ הלבק , יד סָאװ ,ץַאלּפ םעד זעג -עוו רעהירפ ןעדער ןעכירטש עניימעגלַא ןיא זומ ךיא
 וצ טייקכילגעמ יד רעזעל םעד ןעבעג טעו סעלא סָאד
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 בוט"משילעב לאישי 'ר רעצעז ,.צ ,שי

 -ניטעט יד ןעסָאגענסיױא ךיז טָאה סע סָאװ ראפ ,ןהעטשרעפ

 ןייז ךָאנ ןופ ןעטנעמַאמ עטשרע יד ןיא םש לעב ןופ טייק

 ונוא ראפ זיא יז עכלעוו ןיא ,ןעמראפ ענעי טָא ןיא "תולגתח,

 .טלטמַאד ןעטַארטעגסיױורא

 וצ ,טייקכילגעמ יד רעזעל םעד ןעבעג טעוו סעלַא סָאד

 "יוצ דעישרעטנוא ןעפיורג גידלַאװנ םעד ןעלהיפ ןוא ןהעז

 -יא עניצרַאה עגירעביא עלא יד ןוא םש לעב ?לארשי 'ר ןעש

 ךָאנ ןוא טייצ ןייז ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ עשיד

 -ָאנ םעד רעטנוא קלאפ ןעשיווצ טייקגיטעט רעייז רעהירפ

 .טרהיפעגנַא "םש ?עב , ןעמ

 -רַאש טימ ןענעק ןעלָאז רימ ידכ ,גיטיונ זיא סעלא סָאד

 עכלעוו ףיוא ,ןענעוו יד ןעצינערנבא ןעיניל עפעילער ןוא עפ

 םעד טימ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ערעדנא יד ןעננאגעג ןענעז סע

 רעד עכלעוו ףיוא ,ןעגעוו יד ןופ ,ןעפורעג "םש לעב, ןעמָאנ

 .ןעגנאגעג זיא בוט םש לעב

 ןעיניל עפעילער ןוא עפרַאש טימ ןענעק ןעלָאז רימ ידכ

 ןיא זיא ןיילא רע ךיוא עכלעוו ףיוא ,ןענעוו יד ןעצינערנבא

 עכלעוו ןוא ,ןעגנאנעג תולנתה ןייז ןופ ןערהַאי עטשרע יד

 םירבח ענייז ןופ ןענעוו יד טימ ןעטרַאד ןוא ַאד ךיז ןעכָאה

 ףיוא ,געוו םעד ןופ ,ןעסַאנעגנעמאזוצ ןעטקנוּפ ענינייא ןיא

 -קעווא תולנתח ןייז ךָאנ רהָאי עכילטע ךיז טָאה רע ןעכלעוו

 -ייא ןייז ךילסילשסיוא ןעצנַאנניא רָאנ ןיוש זיא ןוא טזָאלעג

 .ןעוועג רענעג

 רַאנ טינ ןעוועג ןעדטב רעראבטכורפ א ןזיא ןעינַאּפש
 ראפ ךיוא רָאנ ,עיפַאזַאליפ-ס'נַאינילער רעשידיא רעד ראפ

 ,סיטסימ רעשידיא רעד
 ,ןעינַאּפש-תולג םעד ראפעב עטרעדנוהרהַאי יירד יד

4 + 
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 בוטיםשד-לעב לארשו 'ר ועצעז .צ .ׂש

 "נוהרהַאי ןעטנחעצפניפ םעד עדנע ןעמוקעגרָאפ זיא סאו

 רעד ןופ ,עכָאּפע ענעדלָאנ יד ,בהזהיתפוקת יד ןענעז ,טרעד

 .ןעוועג זלבק רעשידיא

 רעד ןופ ךעלעדנערעק עדנעטיידעבנוא ענעדעישרעפ יד

 -רעפ ןופ ןענעז עכלעוו ,עיפַאזָאליפ-ס'נַאיגילער רעשידיא

 -עז ןוא ,ןערָאװעג ןעגָארטרעפ ןעינַאּפש ןיא רעדנעל ענעדעיש

 ,ןערָאװעג טהייזרעפ ןעדָאב ןעשידיא םעד ףיוא ןעטרָאד ןענ

 -סיורא העירז ענעש ןוא עגיטנעמ א ןעטרָאד ךיז ןופ ןעבָאה

 ןיוש עימָאזַאליפ-ק'נָאינילער עשידיא יד טָאה רשפא ,ןעבעגעג

 ןעינַאּפש ןיא טשרע .טגָאמרעּפ טעלעקס רהיא ןַאד זיב ךיוא

 -עגפיורַא שיילפ ןוא טולב ךיז ףיוא םעלעקט רעד טָאה רעבָא

 עלא ןעטרָאד טָאה עיפַאזָאליפ-ס'נַאיגילער עשידיא יד ,ןעגיוצ

 .טבַאמעגכרוד ןעסקַאװ ןוא ןעהילב ןופ ןעדָאירעּפ ערהיא

 טעיבעג םעד ףיוא ןעוועג ןַאד זיב זיא סָאװ ,םעלא קאד

 ךָאנ ךילקריוו ןעק ,עיפָאזָאליפ-ס'נאיגילער רעשידיא רעד ןופ
 רעטכער רעד .ןערעוו טכארטעב גנאפנא סלא ,המדקה טלא

 ןעפַאשעג ןעביוהעגנָא ןעינַאּפש ןיא טשרע טָאה טסקעט רקיע

 עדנעהעטש רעדנוזעב עגינייא רָאנ ןענעז רעהירפ .ןערעוו וצ

 טעיבעג םעד ףיוא טריטסיוקע ןעבָאה סע .ןעוועג ןעלטיּפַאק

 סָאװ ,ןענַאיצּפעצנַאק ןוא ןעגנוניימ ,ןעננואיושנא עניגייא

 ידיחי עטלהעצעג ןופ םוטנעגייא עלעודיווידניא סָאד ןענעז

 עלַאנַאיצַאנ סָאד ןעוועג טינ רענָא ןענעז ייז .ןעוועג הלונס

 יד טָאה ןעינַאּפש ןיא טשרע .,קיִאפ ןעשידיא ןופ םוטנעגייא
 עכיוה ענעי טָא טכיירגרעד עיפָאזָאליפ-ס'נַאיגילער עשידיא

 .ןערעו טכארטעב הטיש סלא ןענעק ןיוש לָאז יז ,הנרדמ

 -סיורא עיפָאזָאליפ-ס'נַאיגילער עשידיא יד זיא ןעטרָאד טשרע

 ןיא זיא ןוא הלונס-ידיחי יד ןופ תושר ןופ ןערָאװעג ןעמונעג

 טשרע .ןערָאװעג טלעטשעג קלאפ ןעשידיא ןעצנאנ ןוֿפ תושר

 "ידיא ןופ םוטנעגייא עלַאנַאיצַאנ סָאד ןערָאעמ יג זיא ןַאד
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 בוטמ"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ׂש

 סָאװ ,רוטלוק רעניימענלא רעד ןיא גָארטייב רעד ,קלָאפ ןעש

 .ןערעוו ןעבירשרעפ טפראדעב ןובשח ןייז ףיוא טָאה
 רעשידיא רעד ןופ טעיבעג םעד ףיוא ןַאד זיב ןענעז סע

 ןיא טשרע ןוא ,ןעוועג ןעטילב רָאנ עיפָאזָאליפ-סנָאיגילער

 -עצ םיוב ןעגיטכעמ א ןיא ןעטילב יד ךיז ןענעז ןעינַאּפש

 .ןעסקַאװ

 רעשידיא רעד וצ גוצעב ןיא ךיוא זיא ענענייא סָאד ןוא

 .קיטסימ

 -- סנעטסכעה -- ןַאד זיב טָאה הלבק עשידיא יד ךיוא

 טָאה ןעינַאּפש ןיא טשרע ןוא ,טנַאמרעּפ טעלעקס רהיא רָאנ

 ,ןעניוצעגפיורא דיז ףיוא שיילפ ןוא טולב טעלעקס רעד

 רהיא ןופ ןעדָאירעּפ עלא יד טָאה הלבק עשידיא יד ךיוא

 .טבַאמענכרוד ןעינַאּפש ןיא ןעסקַאװ ןוא ןעהילב םענעש

 גוצעב ןיא יוװ --- רהעמ ךָאנ טינ ביוא --- רענינעוו טינ

 ןיא רימ ןענעק ,עיפָאזָאליפ-ס'נַאינילער רעשידיא רעד וצ

 זיא סָאװ ,סעלא זא ,ןעגָאז קיטסימ רעשידיא רעד וצ גוצעב

 ףרַאדעב ,טעיבעג ןעזעיד ףיוא םוטנעדיא ןיא ןעוועג ןַאד זיב

 חמרקה ןַא סלַא רָאנ יו ,גנאפנַא א סלַא רָאנ יו ,רחעמ טינ סע

 טָאה רעבָא טסקעט רקיע רעטכער רעד : ןערעו טכארטעב

 יד .ןערעוו וצ ןעפַאשענ ןעביוהעגנַא ןעינַאּפש ןיא טשרע

 םוטנעדיא ןיא סלָאמַאד זיב ןענעז סָאװ ,ןעטילב עשיטסימ

 ןעניטכעמ ןוא םענעש א ןיא ןעינַאּפש ןיא ךיז ןעבָאה ,ןעוועג

 .ןעסקאוועצ םיוב ןעשיטסימ

 -דנערעק עשיטסימ עדנעטיידעבנוא ענעדעישרעפ יד

 ןעינַאּפש ןיא רעדנעל ענעדעישרעפ ןופ ןענעז עכלעוו ,דעל

 ןעשיריא םעד ףיוא טרָאד ןענעז ןוא ,ןערָאװעג ןעגָארטרעּפ

 -כעמ א ןעטרָאד דךיז ןופ ןעבָאה ,ןערָאװעג טהייזרעפ ןעדָאב

 .ןעבענענסיורא העירז ענעש ןוא עניט

 רעד ,םזיציטסימ ןעשידיא ןיא ךוב עטסשיסַאלק סָאד
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 בוט"מש-לעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש

 ןוא רעטיירב רענעי טָא "' ,רחוז , רעלַאסָאלַאק ןוא רעזעידנארג

 רעד וצ זיב ךיז ןעסייר סע ןעכלעוו ןופ ,םי רעשיטסימ רעפיט

 עיזַאטנַאפ רעכילשנעמ ןופ עקרַאטש ןעלעוו ךיוה רעטסכעה

 "כעמ ןוא רעסיורג רענעי טָא ,יירעמרעווש רעכילשנעמ ןוא

 -עלק ןוא ערעסערג עלא ןעבַאה סע ןעכלעוו ןופ ,לַאװק רעניט

 ןעינַאּפש ןופ ןעדָאב םעד ףיוא זיא ,ןעקנורטענ םילבוקמ ערענ

 .ןערָאװעג ןעפַאשעג

 "וירפ ןוא קילנ ןעטסכעה םעד ןופ טקודָארּפ רעד זיא רע

 ןופ ךשמ ןיא ןעבָאה ןעינַאּפש ןיא ןעדיא יד עכלעוו ןופ ,טייה

 .ןעסַאנעג ןערחַאי עטרעדנוה עלעיפ

 ןעפַאשענ ןענעז סע ואווא ןעוועג ןעינַאּפש זיא סע ןוא

 -לעוו ,םירפס-הלבק עשיסַאלק ערעדנא עלא יד ךיוא ןערָאװעג

 .גנומיידעב ןוא טרעוו סיורג ןופ ןענעז עכ
 רעמרעווש ןוא תומשנ עשיטסימ ןופ עהייר עצנאנ א

 םעד תורוד עלעיפ ןופ ףשמ א ןיא ןעטרָאד ןעבַאה עסיורג

 -ייא רעדעי ןוא טייבראעב םזיציטסימ ןעשידיא ןופ ןעטרַאג

 ןעמולב-המשנ עלָאפטכַארּפ ןוא ענעש םהיא ןיא טָאה רענ

 א וצ םזיציטסימ רעשידיא רעד זיא ןעטרָאד ,טצנאלפרעפ

 "עג ןעביוהרעד הטיש רענעטלאהעגסיוא ןוא רעטנידנערעפ

 -לעוו ,הטיש רענעטלאהעגנסיוא ןוא רעטנידנערעפ ַא וצ ,ןערָאװ

 -עֶאּפ םענעש ןֹוא ןעפעיט ןופ עצנאנ ןעטלעוו ךיז ןיא טָאה עכ

 ,טנַאמרעפ טלַאהניא ןעשיפַאזַאליפ ןוא ןעשיט

 -נאנ רהָאי טרעדנוה יירד ןופ ךשמ א ןיא טָאה יוזא טָא

 ,טהילבעג ןעינַאּפש ןיא חלבק עשידיא יד עצ

 הףיז ןעבָאה רעבָא ןערהַאי דָאירעּפ ןעטצעל םעד ןיא

 .ןעזייוועב וצ ןעביוהעגנַא סנַאדַאקעד ןופ םינמיס

 -טייצ א רָאנ זיא סָאד יצ ,ןענָאז וצ רעווש זיא סע ןוא

 "יצעב ךיז טימ ןעבַאה ייז רעדַא ,גנוניישרע ענילייוו
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעו .צ .ש

 ץלַא טפראדעב טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ַא ןופ ביֹוהנַא ןַא טנעב

 "היפ םזיציטסימ ןעשיריא םעד בָארַא גרַאב רהעמ ןוא רהעמ

 .ןער

 םעד ןענעוו גנוטּפיוהעב עטמיטשעב א רעווש זיא סע

 -- ןעכַאמ וצ

 םעד ּףיוא קילנמוא רעסיורג רעד זיא דלַאב םוראוו

 יַאּפש שורג רעכילקערש רעד ,ןעמוקעג םוטנעדיא ןעשינַאּפש

 םָאװ ,המכח ןוא הרות ראפ ענעש ןעלּפמעט עלא יד ןוא ,ןעינ

 ןעמאזוצ ,ןענעז ,טגָאמרעּפ ןעבָאה ןעינַאּפש ןיא ןעדיא יד

 טָאה סָאװ ,םזיציטסימ ןעשידיא ןופ ןעטרָאנ םענעש םעד טיִמ

 "רצ .ןערָאװעג טלעדנאוורעפ תוברוח ןיא ,ןעטרָאד טהילבעג

 ןַאד ךיוא ייז ןעבָאה םוטנעדיא ןעשינַאּפש םעד טימ ןעמַאז

 .ןעטכירבָא טזומענ תולג

 "ידיא ןיא ךיז ןעבָאה סע ןעוו ,טייצ רענעי ןיא עמַאס ןוא

 -עד ןופ םינמיס םוטנעדיא ןעשינַאּפש ןופ םזיציטסימ ןעש

 הלבק עשידיא יד טָאה ,ןעזייוועב וצ ןעביוהעגנַא סנַאדַאק

 ןיא ןוא ןעלױוּפ ןיא ןעיוב וצ ךיז ראפ טסענ א ןעביוהעגנָא

 .דנאלסור

 ףלאל טרעדנוחרהָאי ןעטרעיפ ןופ ביוהנַא ןיא ןיוש ןוא

 עטשרע ערהיא רַאנקרעמעב רָאג ןיוש ךיז ןעבָאה יששה

 עלעיפ ןַאד ןיוש טָאה יז .ןהעז וצ ןעביוהעגנַא ןעגנוצַארּפש

 ןיא עלעיפ ,עלעיפ ןיוש ךיז ןעבָאה סע .טאהעג רעגנעהנַא

 עצנַאג רעייז ןעבַאה עכלעוו ,ןענופעג םוטנעדיא ןעשיליוּפ

 .ןעבעגענקעווא הלבקהידומ? םעד טייצ

 -תרות, ןייז ןיא א"מר רעד יז טנַאֿלק --- םיתב ילעב

 יַאט סָאװ ,םלאמשל םנימי ןיב טינ ןעסייוו סָאװ --- ",הלועה

 א וליפא דנַאטשמיא טינ ןענעז ןוא רעטסניפ רער ןיא ןעּפ
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 ןעסייר ,ןענרעלוצבָא י"שר טימ שמוח חרדס א רעדָא השרּפ

 .ןענרעל וצ הלבק ךדיוא ךיז

 טקריוועגטימ ןעינַאּפש שורנ רעד ךיוא טָאה לעיפ רהעז

 עטיירֿב יד ןעשיווצ רהעמ ןוא רהעמ סָאװ ,ךיז לָאז הלבק יד

 טימ ןיא יז .ןעטיירפמשרעפ םיטנעדיא ןעשיליוּפ ןופ ןעטכיש

 -עיפ ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעטנַארנימע עשיריא יד

 .ןעמוקעג ןיהא ,זענופעגנ הלבקדילעב על

 ןעשיווצ ןעוועג דעישרעטנוא רעסיורג א רעבָא זיא סע

 ןיא ןוא ןעליױּפ ןיא ץַאלּפ ךיז ראפ ןַאד טָאה סָאװ ,הלבק רעד

 ןיא טָאה סָאװ ,הלבק רעד ןעשיווצ ןוא ,ןענופעג דנאלסור

 ,טהילבעג ןעינַאּפש ןיא ןערהַאי עטסעב ערהיא

 ןוא ענעש ענעי טא ןעמונענרעביא טינ טָאה ןעליוּפ

 ןעשידיא-שינַאּפש ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטנעמלע עפעיט

 .ןעוועג ותולדג ימיב ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןענופעג םזיציטסימ

 -ַאעקד ענייז ןיא ןעליוּפ ןייק זיא םזיציטסימ רעשידיא רעד

 .ןעגנאגעגרעביא ןעמרָאפ-סנַאד

 ןעוועג טיירּפשרעפ ןעטסרהעממא זיא סָאװ ,הלבק יד
 -ןָאפ עטסערג יד ,י"ראה-תלבק יד ןעוועג זיא ,ןעליוּפ ןיא

 ןופ עדנע וצ ןעוועג ןעטרָאד ןענעז סע רעכלעוו ןופ רעהעטש

 לעב רעד ,םילבוקמ עסיורג ייווצ יד טרעדנוהרהאי ןעטרעיפ

 -ָאה ייז .ץ"כ ילתפנ 'ר ןוא ,ץיוורָאה שיא והיעשי 'ר ,ה"לשה

 ץַאלּפ ןעיירפ ןוא ןעטיירב א ןעבעגעגקעווא ןעבעל רעייז ןעב

 .ןעפַאש וצ רהיא ראפ םוטנעדיא ןעשיליוּפ ןופ ןעבעל ןיא
 יז יװ ,ןעצנַאגניא טינ זיא י"ראה תלבק יד ךיוא ןוא

 .ןערָאװעג ןעמונעגנַא םוטנעדיא ןעשיליוּפ ןופ ,זיא

 -לעוו ,רעשיטערָאעט רעד ,רערהיא ?ייט רערעווש רעד

 יד ,טנעמעלע ןעשיפָאזַאליפ ןעדנעטיידעב ַא טנַאמרעפ רעכ

 "כרוד טנעקעג טינ געוװ ןייק ךיז ראפ טָאה ",תינויעה הלבק ,

 -עגבַא הלבקה דומל םעד טימ ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד ,ןענַאלש
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 ",תישעמ הלבק , רעד טימ רָאנ סנעטסיימ ךיז ןעבָאה ,ןעבעג

 -ניא טּפיוה רער ,טניטפעשעב הלבק רעשיטקארּפ רעד טימ

 -טנא ןיא ",םיפוגס, ןיא ןענַאטשעב זיא רעכלעוו ןופ טלַאה

 "תועבשה , ןיא ,ןעגָאזבַא דיז ןענינגרעפ ןופ ,ןעבעל ןופ ןעפיול

 .ןעביירש "תועימק, ןיא ןוא ןעכאמ ענעדעישרעפ

 -ּפיוהעב רעד ןיא ןַאהרעּפ תמא לעיפ זיא סע ביוא ןוא -

 -תמכח רעד ןוא איפוסולפה-תמכח רעד ןעשיווצ זַא ,גנוט

 רַאנ ןעדער ייז םוראוו ,ןאהרעפ דעישרעטנוא ןייק זיא הלבקה

 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד םוראוו ,ןעכארּפש ענעדישרעפ ןיא

 רעד ןיא רָאנ זיא איפוסולפה ימכח יד ןוא הלכקה ימכח יד

 יד :ךיז ןעצונעב ייז רעכלעוו טימ ,ןיילא עינַאלַאנימרעט

 יד ןוא "תומש , ןוא "תוריפס, ןענימרעט יד טימ ןערירעּפָא

 --- "תולועּפ , ןוא "םיראות, ןענימרעט יד טימ

 ,גנוטּפיוהעב רעזיד ןיא ןַאהרעּפ תמא לעיפ זיא סע ביוא

 טָאה סָאװ ,הלבק רעשיסַאלק רעד ףיוא רָאנ ךיז יז טהיצעב

 -עיט לעיפ ךילקריוו טָאה יז םוראוו ,טהילבעג ןעינַאּפש ןיא

 טינ רעבָא ,ךיז ןיא טגַאמרעּפ טלַאהניא ןעשיפָאזַאליפ ןעפ

 ,הפוקת רענעי טָא ןיא םוטנעדיא ןעשיליוּפ ןופ הלבק רעד ףיוא

 הלבק רעד ףיוא ,טדערעג ןעביוא ןעבַאה רימ רעכלעוו ןעגעוו

 ןעשיפַאזָאליפ ןייק טָאה עכלעוו ,ןערהַאי דָאירעּפ םענעי ןופ

 "רעבא טימ רהעמ דיז גָאה ןוא טנַאמרעפ טינ ךיז ןיא גנואווש

 עיפַאזַאליפ טימ יה ('ירעמרעווש רעכילקנערק ןוא ןעביולג

 ,טזיּפשעג ,עיזַאטנַאפ רעשיטעַאּפ ןוא
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= 

 רעזירַאּפ רעד ןעשיווצ רעקיטסימ עשידיא יד
 ,עימארקאטסירַא רעכילטסירק

 עשיריא ענינייא ןופ סולפנייא רעד---.ןעילַאדַאּפ ןיא תישעמ הלבק יד;
 יַארקַאטסירַא רעכילטסירק רעזיראּפ רעכיוה רעד ףיוא ןע'םשיילעב
 רע ,ייז ןופ םענייא וצ ףךיז טעדנעװ ןינינעק רעזיראּפ יד -- .עיט
 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד -- .ןעשנעב אמייק לש ערז ַא טימ יז לָאז
 ,ןעילָאדַאּפ ןיא ןעםשיילעב יד ןוא ןעליוּפ ןיא ןע'םשיילעב יד

 ןוא רעטייוו סָאװ תישעמ הלבק יד ךיז טָאה ױזַא םָא
 ןוא ןעלוּפ ןיא טײרּפשרעפ רהעמ ןוא רחעמ ץלַא רעטייוו
 -טסעלַאּפ ןיא ןעוועג זיא רערהיא רעטנעצ רעד .דנאלסור
 סָאװ ,עלוש רענאירול יד טריטסיזוקע טָאה סע ואווַא ,ַאנ
 ענייז ןוא שודקה י"ראה ןופ ןעראװעג םטעדנירנעג זיא
 -נעפאש ןוא ןעטפאז-סנעבעל רהעמ ךָאנ טָאה ןוא ,םידימלת
 ,ןעטנארגימע:םילבוקמ יד ךריד ןענַארקענוצ עיגרענע עד
 ןוא ךאלמ םייח ןֹופ גנוטיילנעב רעד ןיא ןעבָאה סָאװ
 .טרירנימע אניטסעלַאּפ ןייק דיסח הדוהי

 ןיא ןעניוצעג העפשה רהיא ךיז טָאה ןעטרַאד ןופ ןוא
 ןוא ןעלױּפ ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ ,םיבושי עשידיא עלַא יד
 .ןענופעג ןעצינערג ערהיא

 ץלַא ךיז טָאה תישעמ הלבק יד סָאװ םעד קנַאד ַא ןוא
 ןעלױּפ ןיא בושי ןעשידיא םעד ןעשיווצ רהעמ ןוא רהעמ
 -רעּפ ענעי טָא ןאד ךיז ןעבָאה ,טיירּפשרעפ דנאלסור ןוא
 רעשידיא רעד ןיא ןעזייװַאב וצ ןעביוהעגנַא ןעטייקכילנעז
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 טא 4

 "םש לעב, ןעמַאנ םעד טימ טָאה קלָאפ סָאד עכלעוו ,טלעוו

 .טניורקעג

 רַאפ רָאנ טינ ןעבָאה ןעטייקכילנעזרעּפ עניצרַאה עזיד

 הלבק רעד טימ תומא 'ד ענעסַאלשענבָא ערעייז ןיא ךיז

 ןעוועג ןערוטַאנ עניטעט ןענייז ייז .טגיטפעשעב ךיז תישעמ

 -עב טייקניטעט רעייז רַאפ דלעפ ןעטיירב ַא ןעבָאה ןוא

 ייז ןעבָאה ,ןעוועג רעטסיינ עניהורנוא ןענייז ייז .טפראד

 רעייז ?ארעביא ןוא טרעדנאוועג טדַאטש וצ טדָאטש ןופ

 ןוא טייקניצרַאה ?עיפ ןעבָאה ייז .טכארבעגנסיוא עיגרענע

 ןענייז ,טנָאמרעפ ןעשנעמטימ ערעייז וצ דיילטימ ןעפעיט

 ןעבָאה ןוא ןעננאנעג קֶלָאפ ןופ ןעטכיש עטיירב יד וצ ייז

 טגעלפ קלָאפ סָאד .טכארבענ ףליה רעייז ייז רַאפ ךיז טימ
 ייז .ןעהיצעב טקעּפסער ןעסיורג גידלַאװג טימ ייז וצ ךיז

 ןוא טקוקעג ןעשנעמ עכילטעג ףיוא יו ,ייז ףיוא ןעבָאה

 רעדנואוו ןוא םיסנ חכב ןענייז ייז זַא טביולנעגנ ןעבָאה

 .ןעזייוו וצ

 טייהנענעלרעפ רעדעי ןיא ןוא הרצ תע רעדעי ןיא

 .ןעדנעוו ן'םש ילעב יד וצ ךיז ייז ןענעלפ

 ערעייז ןעלָאז ייז ,ייז וצ ןעדנעוו ךיז ןענעלפ ייז
 ם'טָאג ייז ןוא ןעטכילש םיכוסכס ערעייז ,ןעלייה עקנארק

 .ןערעה ןעזָאל טרָאװ

 ,ןעוועג בושי רעשידיא רעסיורנ ַא רָאנ זיא סע ואווא

 .ןענופענ ז'םש ילעב ןעטרָאד דיז ןעבָאה

 ןופ ןוא ןענופעג ךיז ייז ןעבַאה ןַאדנַאל ןיא וליפַא

 סולפנייא רעייז זירַאּפ רעניא ףךיוא ייז ןעגעלפ ןעטרַאד

 .ןעביאסיוא

 ןעמ טָאה ןעסַאמ עשידיא יד ןעשיווצ רָאנ טינ ןוא

 וצ .טקוקעג ןעשנעמ עכילטעג ףיוא יו ז'םש לעב יד ףיוא

 -ענ עכילטסירק ערעכעה יד ךיוא ךיז טָאה ייז ןופ עלעיפ
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 ייז ןוא ןעניוצעב טכרופערהע רענידלאווגו טיפס טפאשלעז

 ,טביאענפיוא סולפנייא ןענידלאוונ א רחיא ףיוא ןעבָאה

 ינאֹל א םענייא ןענעוו טלייצרעד זנוא טרעוו ױזַא טָא

 ןירַאּפ ןייק ןָאדנַאל ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ םש לעב רענַאד
 -נַא רעד ןיא ןעטרָאד ךיז טָאה רע ,"ןעלָארטסַאג , ףיוא
 -לעדַא עכילטסירק עטסערג יד ןופ עלעיפ יד ןופ טייהנעזעוו

 ןוא תישעמ הלבק טימ ןעטכעלשעג עדייב ןופ עטייל

 "נייא ןעקראטש נידלאווג ַא טָאה ןוא טניטפעשעב תועבשה

 ףךיז ךָאנ טפאשלעזעג רערעכעה רעזירַאּפ רעד ףיוא קורד

 ,טזָאלעגרעביא

 טימ סולפנייא ןייז רעטנוא ףךיז ןענעלפ סעזיקרַאמ יד

 ןענעלפ ןוא ,ןעמחענרעפ ?עביב רעד ןופ םוידוטש םעד

 ןיא .ייז טימ ןעגנערברעפ ןוא ןהעז רעטסייגנ ןוא םיכאלמ

 לעיפ ױזַא ףיוא ןיוש ייז ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ַא

 ןוא םיכאלמ ןופ "הכאלמ , רעד ןיא ןערָאװעג "טנעווַאהעב,

 רנאטשמיא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז זַא ,ןעפורטיורַא רעטסייג

 יז ןעוו ןוא ,ןעדעישוצרעטנוא "עזייב , ןוא "עטונ , ןעשיווצ

 ארטס, רעד ןופ הרבח יד ןעבַאה סָאד זַא ,ןהעזעג ןעבָאה

 -רעפ ייז ייז ןענעלפ ,טעטַאטשענבָא ייז טיזיוו ַא "ארחא

 הלבק-ירטס ףיז ייב ךיוא ןענעלפ ייז ,ףךיז ןופ ןעביירט

 .ןעטלַאה

 טימ רוד םענעי ןיא ךיז ןעבָאה סָאװ יד ןופ רענייא

 םולפנייא ןענידלאווו ַא טָאה ןוא טניטפעשעב תישעמ הלבק

 -לעוו ,ןעטארקַאטסירא עכילטטירק עלעיפ ףיוא טביאעגסיוא

 "עג ךיוא ןיא ,טכארמטאב םיקלא שיא סלַא םהיא ןעבָאה עכ

 יאלוזא דוד ףסוי םייח יר ?בוקמ ןוא ןואג רעסיורג רעד ןעוו

 .א"דיח ברה רעד

 ןופ ןעטייקסכילנעזרעּפ עטסערנ יד ןעשיווצ טָאה רע

 עלַא םהוא ןענעלפ ייז ןוא טאחעג ןעמאנ ןעסיורג ַא זירַאּפ
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 -עלפ ןעטסירק יד .ןייז ברקמ תוממורה-תארי רע'תמא טימ
 ןיא ןוא ןעדאלנייא "סעיטראפ, ערעייז ףיוא םהיא ןעג

 .ןעפראוורַאפ םהיא תונתמ טימ ןוא ןערהיפמורַא ןעטעראק
 ןוא סעזיקראמ ,ןעטארקָאטסירַא עטסערג יד ןופ ןעיורפ יד
 ,ןעכוז טפאשלעזענ ןייז ןענעלפ ןעמאד-ףיוה יד ןופ עלעיפ

 ןעסעומש םיתפומ ןוא הלבקדינינע ןענעוו םהיא טימ ןענעלפ
 .ןעטעב הכרב ןייז ןוא

 םחיא ןעמ טגעלפ ,ןעמוקעג זיא רע ואווַא ,?ארעביא

 ךיז ןעגעלפ עלעיפ ןוא ,ןעטכארטעב ןַאמ ןעכילטענ ַא סלַא

 עערעטָאל ערעייז ,ןעשנעב ייז לָאז רע םהיא וצ ןעדנעוו

 לש ערז א ייז לָאז טָאג זַא ןוא ןעניוועג ןעלָאז ןעטעליב

 .ןעבעג אמיק
 -סירַא עכילטסירק יד ןופ עלעיפ ףיוא סולפנייא ןייז

 םהיא ןיא ןעביולג רעייז ,ןעוועג סיורג ױזַא זיא ןעטארקָאט

 ,טלהיפענ קערש ַא ןעבָאה ייז זַא ןעוועג קרַאטש ױזַא זיא

 ןענעלפ .ןערירוניפ וצ ןעטסירק סלַא טייהנעזעוונַא ןייז ןיא

 ןעביולג טָאג ןעשידיא ןיא רָאנ זַא ,ןערעכיזראפ םהיא ייז
 רעד ןיא ןעביולנ רעייז טיײהנעזעװנַא ןייז ןיא ןעבָאה ןוא ,ייז
 יד ןופ ןעיורפ יד ןעשיווצ .טנעקיילראפ "טייקגינייא יירד,

 יד ךיוא רַאנָאז ךיז טָאה דנאל ןופ ןעטארקַאטסירא עטסכעה

 ,טעדנעוועג םהיא וצ דיז טָאה יז ,ןענופעג ןינינעק רעזירַאּפ

 ןעוו ןוא .ןהעגרעפ ןענַארט ןיא לָאז יז ,ןעשטנעב יז לָאז רע
 טאה ,ןערָאװעג גידנעגַארט הכרב רעד ךָאנ ךילקריוו זיא יז
 סנ םעד טימ זירַאּפ ןופ טלעוו עשיטארקָאטסירַא עצנַאנ יד

 ןיא רָאנ זיא סָאד זַא ,טביולנענ עלַא ןעבָאה ייז .טכָאקעג

 .ןעמוקעגרַאפ קידצ ןעשידיא ןופ הכרב רעד ןופ תוכז

 יששה ףלאל טרעדנוהרהאי ןעטפניפ ןופ ביוהנָא ןיא

 ןיא .ןענופעג ן'םש לעב ןופ עהייר עצנַאנ ַא ןיוש ךיז טָאה
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 ירע רעד םש לעב לאוי 'ר טָאה ח"ת תוריזנ ןופ טייצ רעד

 ןעבילבענ ךיוא זנוא ןענייז סע .טקריוועג ןוא טבעלעג רעטש

 ןיא ןעבָאה סָאװ ןע'םש לעב ערעדנא ענינייא ןופ ןעמענ יד
 יהילא 'ר יװ ,טבעלעג רעטעּפש רוד ַא טימ ןוא רוד םענעי

 .רעטייווצ רעד םש לעב לאוי 'ר ןוא םש לעב םדא 'ר ,םש לעב

 טינ ןענייז ,ןעבירשעג רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןוא

 עשידיא יד רַאפ ן'םש לעב עזיד רעזייוו-נעוו ןוא רערהעל רָאנ

 -אר ןעבעל ןעשידיא ןיא טייקניטעט רעייז .ןעוועג ןעסַאמ
 ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טינ ןענַאטשַאב זיא טסלאמ

 ,טניסעלכאנראפ טינ ןעטכיש םקלַאפ עשיריא עטיירב יד

 --- הגשה רעד וצ טסאּפעגוצ ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא רונ

 ןופ -- ןָאטעג טינ ןעבָאה םידמול ןוא םינבר יד סָאװ ,סָאד
 הרות ס'טָאג םהיא ןעגנאנעג ןענייז ןוא קָלָאפ ןעטסָארּפ
 -ייז ךיוא ןענייז ייז .ןייז ףירדמ םיכרד ענייז {יא ןוא ןענרעל

 ענעדעישרעפ טימ .ןעוועג םיצעוי ילעב ןוא םיריוטקַאד ענ
 ןעסיורג םעד טימ ,דילכעזטּפיױה ,ןוא תועימק ןוא ןעזָארג

 -עגסיוא ןעטנעיצַאּפ ערעייז ףיוא ןעכַאה ייז סָאװ ,זָאנּפיה

 .טלייהענ עקנארק יד ייז ןעבַאה ,טביא

 טייקניטעט רעייז טיירב ןוא סיורנ זיא סע לעיפיוו ףיוא

 יד סָאװ ,ןופרעד ןהעז ןעמ ןעק ,ןעוועג טעיבעג ןעזיד ףיוא

 רַאפ ייז ןעבָאה טייצ רענעי ןופ םיאפור ןוא םיריוטקָאד

 א ייז ןעגעג ןעבָאה ןוא טכארטעב ןעטנערוקנָאק עניטולב

 .טרהיפעגנָא ףּפמאק ןערעטיב

 =וקָאד רענידריווקרעמ א טייצ רענעי ןופ זנוא זיא סע

 ן'םש לעב יד ןופ רענייא סָאװ ,הלפת ַא ,ןעבילברַאפ טנעמ .

 לָאז יז ,טסַאפרַאפ ענייז םירבח יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ טָאה

 .ןערעוו ןעטעבענרַאפ ןענרַאמהירפ ןעדעי ייז ןופ

 ןעביוא בָאה ךיא סָאװ סָאד טניטעטשעב חלפת עזעיד = |
 -ױטקַאד ןוא םיאפור יד ןופ גנוהיצעב רעד ןענעוו ןעבירשעג
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 סלַא ךיוא זנוא ןעק ןוא טייצ רענעי ןופ ן'םש לעב יד וצ םיר
 -ביוו ןוא ןעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןענעיד זייווַאב רעטסענ

 ןיא סלאמאד טָאה טוטיטסניא םש לעב רעד ץאלּפ ןעגיט

 .ןעמונראפ ןעבעל ןעשידיא

 עזעיד ךיז טנעייל --- ,םלוע ל?ש ונובר ,?יצמ רימ ייז
 טינ ערעדנא לָאז ךיא .ץנערוקנַאק ןוא האנש ןופ --- ,הלפת

 טינ האנק ןייק רימ וצ ךיוא ןעלָאז ערעדנַא ןוא ןייז אנקמ

 םיריױטקַאד ערעדנַא ןוא רימ ןעשיווצ ןעהור ךַאמ .ןעלהיפ

 ףיא ,טפאשדניירפ ןוא םולש ,טייקכילרעדירב ,טפאשבעיל

 רָאנ ,ןעגיוא ערעייז ןיא ןעמעש ןעפראדאב טינ ךיז לֵאז

 וטסלאז אנוש ןיימ ןופ ןוא ,ייז ןופ טצעשעג ןייז לָאז ךיא

 רעביא לָאז ּפָאק ןיימ ןוא ןעצישעב המכח רהעמ טימ רימ

 המכח טימ .ןערעוו ןעביוהרעד רימ םורא דנייפ עניימ עלַא

 ױזַא ,ןעדער ךילטייד ןוא רָאלק ןעּפיל עניימ ןעלָאז ןעסיוו ןוא
 טכארטעב רעדנואוו ןוא רעטסומ סלַא ייז ןופ לָאז ךיא זַא

 עניימ ףיוא ןוא רימ ףיוא סעזייב ןייק לָאז רענייק ןוא ןערעוו

 עלַא ןופ טָאג רעד ,טָאנ ,ריד טעב ךיא ...ןעדער ןעטַאהט

 טסלאז וד ,ריד ןופ ךיא טעב ךאז ןייא ,רעּפרעק ןוא רעטסייג

 ןהענ לע ךיא זַא ןוא ,ןעקראטש ןורכז ןוא ןעטפערק עניימ

 תואופר עגיטכיר יד דלַאב רימ וד טסלָאז ,ןעכוזעב הלוח ַא

 טצונעב ןעוו ןיוש ךיז בָאה ךיא כיוא לַאפ ןיא ןענַאמרעד

 ןוא רַאה וד ,ריד ךיא טעב -- טינ ביוא ןוא .רהיא טימ

 ױזַא טסלָאז וד זַא ,ןעבעל ןיא תוביס עלַא יד ןופ תיבה לעב

 סָאװ םעד ךרוד רעדָא ןעננערבנעמאזוצ ןעדנעטשמוא יד

 לָאז ךיא ,ןעניואווייב םיריוטקָאד ןעשיווצ חוכו ַא לָאז ךיא

 (* .ןעסיוו וצ האופר יד ןייז הכוז

 תאנק אהת אלו םירחאב אנקא אלו תורחתמו האנשמ ינליצה (*
 ,תוערו םולשו הוחא ,הבהא םירחא םיאפור ןיכו ינב ןכשה אלא ,ילע םירחא

 ביואמו .םהיניעב דבוכמ היהא אלא ,םהיניעב םלכא אלו שובא אלו

 ןללמי רורב יתפש תעדו ,תמכחמ ,יתוביבס יביוא לע ישאר םוריו ינמכחת
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 "יירע'םש לעב , יד ףךילקריו טנייש חלּפת רעזיד ןופ

 ןעשידיא ןיא סלאמאד ןייז וצ "עירטסודניא, עצנַאו ַא

 סע ןעכלעװ ןופ רלעפ םעד ףיוא עירטסודניא ןַא .ןעבעל

 א ןיא םע רעכלעוו ןיא ,טייבראעג עּפורנ עצנַאנ ַא טָאה

 סָאלק רעצנַאג ַא ,טריסערעטניארעפ ןעוועג ?טָאלק , רעצנַאג

 תלֿפת עלעיצעפס א ראנָאו גיטיונ טאהעג טָאה רענלעוו

 ,ךיז רַאֿפ

 ףילנהע טינ קראטש ןיא ןילוּפ ןופ הלבק יד ביוא ןוא

 -םימ ןעשידיא םעד ףיוא ,ןערהיא רוקמ םעד ףיוא ןעוועג

 ןעינַאּפש ןיא ןערהַאי עכילקילג יד ןיא טָאה סָאװ ,םזיציט

 דעישרעטנוא רעד רעסערנ ןוא רהעמ ךָאנ ןיא ,טחילבעג

 ןעשידיא-שינאּפש ןעמעיט ןוא םענעש םעד ןעשיווצ ןעוועג

 ףיז רַאפ טָאה סָאװ ,הלבק 'ועשידיא רעד ןוא םזיציטסימ

 ,ןענופעג ץַאלּפ ןעדנענעג עגימורַא יד ןיא ןוא ןעילאדאפ ןיא

 -עטשרעטניח לעיפ ןענייז תומוקס עזיד ןופ ןעדיא יד

 ןופ ,הרות ןיא תועידי ערעייז טננאלעבנא סָאװ ,ןעוועג גיל

 םיבושי עשידיא יד טימ ךיילנרעפ ןיא ,ןעליוּפ ןיא ןעדיא יד

 םינבר ןוא םינואנ עסיורגנ ךיז ןעבָאה סע ואווַא ,ןעליוּפ ןיא

 תובישי עלעיפ ןופ ץענ עצנאנ א ןיא סע ואווַא ,ןענופעג

 יד ןיא ןוא ןעילאדאפ ןופ ןעדיא יד ןעבָאה ,ןעוועג עסיורג

 יד .סלאמאד טנַאמרעפ טינ רָאנ טעמכ ןעדנעגעג עגימורא

 םעד ןיא סלאמאד ןיא ןעילאדאּפ ןיא גנורעקלעפעב עשידיא

 ןוא דנעסיוונוא רהעז ןערהיא לייט ןעטסערנ ןוא ןעטפרהעמ

 .ןעוועג טבערגראפ

 ןעליוּפ ןיא יו רהעמ ךָאנ ןעטרָאד טָאה רעכירַאד ןוא

 ?ע אלו ילע ער ףצפצמו הַּפ הצוּפ היהי אלו םהיניעב אלפו תואל הוהש דע

 יהכ קזחתש ,ךתאמ יתלאש תחא רשב 725 תוחורה יהלא לא ,אנא ...יׂשעמ

 ןאק םאו ,ו2 יוארה תואופר דימ ינריכזח הלוח רסכ ףךלאשכו ינורנזו

 הוכו הויא וא םילוגלנו תובס בבסתש ,תובסה לכ ןודא ,ףינפפ ינא ןנחתמ

 .ןתאופר ע7י? הכזאש דע םיאפורו ןיב
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 רַאפ טנעקעג ,חלבק עשיטקארּפ יד ,תישעמ הלבק יד רָאנ

 ירּפ רעד ןוא ןעבױלגרעבַא רעדליוו רעד .ןעניפעג ץַאלּפ ךיז

 רעגימורַא רעד ןופ ןעקנעד ןוא ןעלהיפ ןופ טרא רעוויטימ

 ןעבעל ןעשידיא ןיא ךיוא זיא טעֶלַא סָאד --- גנורעקלעפעב

 ןעװעג ץאלּפ ןייק ןעטרָאד זיא סע .ןעקײעמַאב וצ ןעוועג

 ןוא ץרַאה סָאד לָאז סָאװ ,םזיציטסימ ןעשיפָאזָאליפ ַא רַאפ

 רַאפ ןעוועג טלעקיווטנע גונעג טינ ןענייז ייז ,ןעזייּפש ךרַאמ

 ייז וצ .הלבק רעשיטערָאעט רעד רַאפ ,תינויעה הלבק רעד

 ,ןערילעּפַא םזיציטסימ רעגיד'המשגה ןַא רָאנ טנעקעגנ טָאה

 לָאז סָאװ ,טפראדעב ןעירעטסימ שיילפ-ןוא-טולב ןעבָאה ייז

 .ועגירירפעב ?היפענ וויטימירּפ רעייז

 -סימ עלַא יד סָאװ ףיז טרעלקרע טימרעד ןוא

 רעד ןופ ןענייז סָאװ ,ןעגנוגעוועב עשיטסימ ןוא עזעירעט

 ףיוא קנארפ בקעי ןופ טייצ רעד וצ זיב עכַאּפע יבצ יתבש

 "טכורפ ַאזַא ןעבָאה ,ןעסקאוועגסיוא ןעדָאב ןעשידיא םעד

 רַאפ ןעצינערג ערהיא ןיא ןוא ןעילאדאּפ ןיא ןעדָאב ןערַאב

 -עב ןוא ןערהעל עלַא עויד ראפ זיא ןעילאדַאּפ .ןענופעג ריז

 .ןעוועג טסענ טּפיוה רעד ןעגנוגעוו

 ןַא טָאה ןעילאדאּפ ןופ יירע'םש לעב יד ךיוא ןוא

 .םיבושי עשידיא ערעדנא יד ןופ יד יו ,טאהעג םינּפ רעדנַא

 .ןעוועג גיד'םשוגמ ןוא טסַָארּפ רהעמ זיא יז

 ןיא ןענייז סָאװ ןעילאדאּפ ןיא ןעסַאמ עשידיא יד :

 ערעייז ןופ עלעיפ ןיא ןוא ןעלהיפ ןוא ןעקנעד טרא רעייז

 רעגימורַא רעד ףיוא ןעוועג ךילנהע ױזַא ןעמרָאפ-סנעבעל

 ןוא עטסָארּפ א רהעז ןעבָאה ,גנורעקלעפעב רעשרעיופ

 ייז .טאהעג ןע'םש לעב ערעייז ןעגעוו גנולעטשראפ עמשונמ

 -עב "רעבעג-תולוגס , ןוא "רעפערט ,, ס5ֵּא רהעמ ייז ןעבָאה

 -עייז גנוהיצעב יד .רעזייוו-געוו ןוא רערהעל סלַא יו ,טכארט

 ןופ גנוהיצעב יד יװ ,ןעוועג עבלעזיד טעמכ זיא ייז וצ ער

126 



 בוט"םשילעב לארשו 'ד יע צעז ,צ ,ש
 ערי יי

 םיפשכמ ענעדעישרעפ עֶלַא יד וצ גנויועקלעפעב רעשרעיוּפ יד
 ,טנאמרעפ ןעבָא יי/ סָאװ ,רעפערט ןוא

 'ר זיב ןעוועג ןעילאדאפ ןיא בצמ רעד זיא ױזַא טָא
 לעב םעד טָאה ןוא ןעמוקענ זיא בוט םש לעב לארשי
 זיב ,טכארבעגנ ןוקת ןעטסערג ןייז ןעילאדַאפ ןוא םוטנע'םש

 "רעד הנרדמ רעכיוח ַאזַא וצ םהיא טָאה ןֹוא ןעמוקעג זיא רע
 טינ ץעגרע ןיא ןוא לָאמנייק טָאה סע רעכלעוו וצ ,זעביוה
 ,טכיירגרעד



 -ףנט-םשילעב לארשי 'ר רעצ עז .צ .ׁשי

:8 

 ךייז ךַאנ דלאַּב םִש לעב ןופ טייקניטעמ יד

 .תולנתה

 רע --- .טייקגיטעהט םש לעב ןייז ןערהיפוצנַא ןַא טביוה םש לעב רעד
 םישחל ןוא תועימק יד ןעפלעה םהיא לָאז רע ,רפוס א ןצ טמהענ
 -?הֵאגֹעב רעײז רע ןיא ןעפיוה עשיצירפ עלעיפ ןיא -- ,ןעביירש
 ףיוא יו ,םהיא ףיוא ןעקוק םיריױטקַאד יד .ןעװעג רָאטקַאד רעט
 יז וצ לֵָאמַא ךָאד טקיש םש לעב רעד --- .טנערוקנַאק ַא רעײז
 עשידיא יד ןופ ןעביולג םעד טפּפמעקעב רע -- .ןעטנעיצַאּפ ענייז
 .רעפערט ןוא םיפשכמ ןיא ןעסַאמ

 גיסיירד ןוא סקעז יד טגידנעעג ַאזלַא ךיז ןעבַאה סע

 .ןעבעל רתסנ סְלַא טמראדעב טָאה םש לעב רעד סָאװ ,רהָאי

 רַאפ טפרַאדעב טָאה רע ןעוו ,ןעמוקעג טנעמַאמ רעד זיא סע
 לָאז רע ,ןעמוקעג טייצ יד ןיא סע .,ןערעוו הלנתנ טלעוו רעד

 ןוא קלָאפ םוצ ןעמוק ןוא ןהעגסיורַא שינעטלעהעב ןייז ןופ
 טאג וצ םהיא ןענעק סָאװ ,ןעגעוו יד ףיוא םהיא ןזעזייוונַא

 .ןערהיפ

 יו ,ןייז טינ לָאז טייקבילנעזרעּפ א רעבָא סיורג יו

 ןייז טינ לָאז סע טלַאהניא םענייר םענעגייא טימ טליפרעביא

 ,ןעשנעמ ןעטיורג םענעי רעדָא םעד ןופ טלעוו עכילרעניא יד

 םהיא טמוק סע רעכלעוו ןיא ,טייצ יד ךַאד םחיא ףיוא טנעל

 יו .ףױרַא לעּפמעטש רהיא ,ןעקריוו ןוא ןעבעל וצ סיוא

 ,ןייז טינ לָאז טייקגיטעט ןייז לעודיווידניא ןוא גיטרַאנעזייא
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 "עצ עד .צ+ .ש

 -סנעכעפ יד טכלעוו ,ןעמחעננַא עמראפ ענעי טא ךָאד יז זומ
 .םהיֵא ןעריטקיד טייצ ןייז ןופ ןעדנעטשמוא

 םש לעב ןופ טייקניטעט יד ךיוא טָאה רעבירעד ןוא
 יד ןעמונעגנָא תולנתח ןייז ךאנ ןערהאי עטשרע יד ןיא דלַאב
 "אד ןעסַאנעוטיױא ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעמרַאפ ענענייא
 -ייקכילנעזרעּפ"טקלאפ עסיורג עֶלַא ןופ טייקניטעט יד סלַאמ
 -אמ עטיירב יד ןעקריוו ןוא ןעבעל רעייז ןעבָאה סָאװ ,ןעט
 ,טעמדיוועג קלפ ןעשידיא ןופ ןעס

 -ַאדַאט ןיא ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעמראפיסנעבעל יד
 רעלערוטלוק רעייז ,טייצ רענעי וצ ןעיצילַאנ ןיא ןוא ןעיל

 ןע'םשילעב עלעיפ סָאװ טייקניטעט יד ,סלָאמַאד דנַאטשוצ
 סעֿכַא סָאד ,טרהיפעננַא ןעדנענעג ענעי ןיא טלאמאד ןעבָאה

 "תולנתה םעד ןופ טלאהניא רעד זא ,וצרעד טכארבעגטימ טָאה

 קלאפ סָאד ּטָאװ ,םעד ןיא ןהעטשעב לָאז םענייז טנעמַאמ
 טכַארבענטימ טָאה ,ןעניורק םש לעב טְלַא םהיא ךיוא לָאז

 .ןערעוו חלנתנ רע לָאז םָש לעב סלַא זַא ,וצרעד

 רוב סלא טצעי זיב זיא רעכלעוו ,?ארשי 'ד ,ייסייוו'ייס

 רעד ראפ טצעי ףךיז טָאה ,זעוועג טסואוועב ץראה םע ןוא

 ןעדאלעגנייא דלַאב טָאה רע .,ןעזיוועב םש לעב סלַא טלעוו
 -יירש ןעפלעהסיורא םחיא לָאז רע ,טחוש רדנפכלא 'ר ךיז וצ

 -ישרעפ יד ,םהיא וצ טםעדנעוועג ךיז זעבַאה סאו ,יד רַאפ ןעב

 עכלעוו ןחא ןעכאז ,תולונפ ןוא תועימק ,ןעננוכערּפשּפָא ענעד

 טינ טייקניטעט םש לעב ןייז סלאמאד טָאה םש לעב ןייק
 "עג רעבירעד ךיוא טָאה רע עכלעוו ןוא ,ןערהיפנַא טנעקעג
 .ןעטילשנייא טייס;יטעט ןייז ןיא טזומ

 ןייז ףיז רע ןיא ליפא םיבעגנ םעד ףיוא רעבָא ןיוש
 -עט יד ,טעראטסענ ךיז טאה ןוא ןעננאגעג געוו םטנענייא
 "אפ ןערענייר ןיט ןערענייפ רחעמ סאו א לָאז ענייז טייקניט

189 



 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצנז ,צ .ש

 ירעבַא ןערַאגלואוװ ןופ רחעמ סָאװ לָאז ןוא ןענַארט רעטקאר

 .ןָאהמענסיוא ןייז ןעביולג

 -תוע'מק ןופ ןינע ןעצנַאג םעד טנעקעג טינ טָאה רע ביוא

 זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ןעגיוברעפ טייקניטעט ןייז ןיא ןעביירש

 ןייז ןופ טקודַארּפ א ןעטכיזניח עלעיפ ןיא ףוס-לכיחוס ךָאד

 לעיפ ױזַא ףיוא טינ ךָאד זיא רע סָאװ רַאּפרעד ,ןעוועג טייצ

 "עג ךיז לאז ןיילַא רע ךיוא ,ןעוועג רָאטַאמראפער רעזעיגילער

 "יורג םעד ןיא ןעביולג םעד ןופ ןעצנַאג ןיא רָאנ ןענעק ןעוו

 םינ סָאד טָאה רע בױא :ןעיירפעב תועימק יד ןופ חכ ןעס

 סָאד טָאה סעלַא סָאד סָאװ ,רַאפרעד ךיוא ןָאהט טנעקעג

 ןהֶא טלָאװ ןוא סלַאמַאד טרעדָאפעג ןוא טפראדעב קלָאפ

 טינ םש לעב סלא טייקניטעט ןייז ועביירש-תועימק םעד

 שוח רענייפ ןייז ךָאד רעבָא טאה ,ןערהיפנא טנעקעג ןעוועג

 ןינע ןעצנַאג םעד וצ גנוגיינבא ןימ ַא סעּפע גיניזטסואוועבנוא

 ,טלהיפעג

 "עג סעינַאמערעצ רעגינעוו סָאװ רע טָאה רעבירעד ןוא

 ןעבעגעג ןוא ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,תועימק יד טימ טכַאמ

 "עג טָאה רע .םהיא וצ טעדנעוװעג ךיז ןעבאה סָאװ יד וצ

 לעיפוצ ןייק ןענעל טינ ןעלַאז ןענייז רעננעהנַא יד זַא ,טלָאװ

 ןעקרַאטש ַאזַא ןעבָאה טינ ןעלאז ייז זַא ,ייז ףיוא טביוועג

 רילנעמ רָאנ זיא סע לעיפיוו ףיוא ,ייז ןיא ןעביולג ןעדנילב

 גנולעטשרָאפ ערענייפ א ןעדכיב וצ טכוזעג דע טָאה ןעוועג

 "עב תועימק יד סָאװ חכ םעד ןעגעוו ןעסַאמ עשידיא יד ייב

 ענייז ןיא ןעביולג םעד ןעצנאלפנייא טכאוועג טָאה רע .ןעציז

 ,רקיע רעד זיא עכלעזא םלַא תועימק יד טינ זא ,רעננעהנא

 .טָאג וצ ךיז ןעדנעוו סאד ,הלפת יד ,הנוב עטונ יד רָאנ

 ?עקיטש גידעל ַא רָאנ ןעבעג רע טנעלפ רעבירעד ןוא

 ןייז םינ דַאז ןייק טנעלפ סע ןעכלעוו ףיוא ,טעמראּפ רשכ

 "עג ענייז סָאװ ,"ןע'םש ילעב , יד דנערהעוו ,ןעבירשעננא
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 בוטיפשי-לעב לארשי 'ר ר"עצצ עז ,צ

 א א 6 6 8 = ָפ 4 54 סא =

 סע עכלעו ףיוא תועימק ןעביירש ןענעכפ ,םחיא רַאֿפ ןעוו
 4 פ9 9 סע פפ לג 4 טס וה : 5 ט אר 5 2

 ןוא .תומש , ענערישרעפ רעטרערדנוה ןעניפעג ךיז ןענעלפ

 טאה -- ףליה יד טעב סָאװ ,רעד -- שפכמ רעד ביוא

 ןעמוק -- ןענַאז רע טגעלפ --- ןערעוו וצ ןעפלַאחעג חיכז יד

 יֿפעוו ,םיכאלמ ענילייה יד ןֹופ תומשנ יד טלאמאד אלימב

 ןופ עיפשמ ןענייז ןוא ןינע ןעזעיד ףיוא חנומס ןענייז עכ

 לעקיטש ןע'רשכ ןוא ןענידעל םעד ףיוא טייקניטכיל רעייז

 ,טעמרַאפ

 יורנ ןופ עימק א ןעזיוועג םהיא ןעמ טאה לאמנייא ןוא

 יז ןַא ,טנעקרעד רלַאב רע טָאה ,ץ"כ ילתפנ יד ?בוקמ ןעס

 ןוא תוליבמ ןיא ךָאנ טָאה רע ןעוו ,ןערָאוועג ןעבירשענ זיא

 ,יד ֹוצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ,טנארברעפ תינעת ןיא

 ןעק ךיא, :סלאמאד ןענאטשעג םהישא ןעבענ ןענייז טָאוװ

 ."טעב ןיפיוא גידנעציז ,ןעפע ז'כָאנ דלַאב ןעביירש עימק אזא

 ןוא םידש ענערישרעפ יד טיִמ טּפמַאק ןייז ןיא ךיוא ןוא

 ריז רע טָאה -- עדנענעל יד זנוא טלהעצרעד -- "םיצל

 "בָא טימ יװ ,טצונעב טראו ןייז ןופ חכ םעד טימ רחעמ
 או רע ,ןעועג גונעג ןיא טע .תועימק ןוא ןעננוכערּפש

 ןייז ןופ "ןאכ שי רזעילא ןב לארשי  רעטרעוו יד רָאנ לָאמא
 -ראוש רעד ואוו ןעהילפרעמ ןעלאז ייז ,ןעננעדכסיױרַא ליומ

 ךיא רע טנעלמפ לָאמ עלעיפ ,תמא .טסקאוו רעפעפ רעצ

 םהיא ןענעלט ייז .ןעבאה ןענאז ֹוצ ןוא ןעגניז וצ ייז ןופ

 פעיפ ךיז ןענעלפ ןוא ןעלאמ דעימ ןוא קנַארק זייוונעטייצ

 רעכא ןא רע טגעלפ ךילדנע .םהיוא רעביא ןעכַאמ גיטסול

 .םיורט סּפסאפ ןע-טווש ןופ רענעיז רעד

 ,ןעטקַאװז ןעמאנ ןייז רחטמ ץלא זיא רעטייוו סאו זוא
 ייימורא טלא יד ןופ .ןעראוװעג םסרפתחנ רחעפ ץזלא רע ןיא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעו .צ ,ש
 2 יייח

 טָאה רע ןוא ,טעדנעװעג םחיא וצ ךיז ןעמ טָאה ןעדנעגעג

 .ןעסיוועג עסיורג רעדנואוו גידנעטש

 ןעגעוו םזידיסח רעד זנוא טלהעצרעד ןעדנעגעל עלעיפ

 רע סָאװ רעדנואוו יד ןעגעוו ,טייצ רענעי וצ טייקניטעט ןייז

 ןוא ןעלייה עקנַארק ןופ טיבעג םעד ףיוא ןעזיוועג ןַאד טָאה

 .ןעבײרטסױרַא "םיצל,

 גינעװ םזידיסח םעד רַאֿפ סעֶלַא סָאד רעבַא ןיא סע

 ןע'םש ילעב ענירביא יד ךיוא ךָאד ןעבָאה סעלַא סָאד .ןעוועג

 םענעי ןיא ךיוא ןיוש םהיא רע טביוהדעד .ןָאהטענ סלָאמַאד

 יד ןופ רענייק עכלעוו וצ ,חנרדמ ַאזַא וצ ןערהָאי דָאירעּפ

 "רעד טינ ןעבָאה ,ןעוװעג םהיא רַאפ ןענייז סָאװ ןעיםש ילעב

 תועימק ענעדישרעפ ךרוד ןעבָאה ייז ךיוא ,תמא .טכיירנ

 .ןעבירטרעפ םיצל ןוא טלייהעג עקנַארק ןעגנוכערּפשּפָא ןוא

 ,ןעוועג "םילוח אפור, ַא רַאנ טינ דעבָא זיא בוט םש-לעב רעד

 "רעפ איבנ א ןופ "ץוצינ , םעד ךיוא טלַאמַאד ןיוש טָאה רע

 -רעפ עלַא יד ױזַא יו ,טסואוועג רע טָאה רָאנ טינ .טנַאמ

 ירַאֹפ ךיוא טָאה רע רָאנ ,ןעלייה וצ ןעטייהקנַארק ענעדיש

 ןוא ןעמוקעג ןענייז ייז רעדייא ,ןעטייהקנַארק יד ןעהעזעגסיוא

 ,טיירגעגוצ טייהקנַארק רעד ראפ האופר יד טָאה

 םוצ םש לעב רעד טביירש -- געוו ןופ ןעמוק טסעוו וד

 ןופ ףיוה ןיא ןעפערט וד טסעוו -- בר (* רעװקרעצַאלעב

 ,רענעמ ןופ ףיולענפיונוצ ןוא ?עמוט ןעסיורג ַא זיוה ןייד

 תושלח ןיא דחּפ סיורג ראפ טסעוו וד ןוא ,רעדניק ןוא רעכייוו

 ,ןעגנערב דיז וצ ךיד טעװ ןעמ זעוו ,טלַאמַאד ןוא .,ןעלַאפ

 ןערעדָא ייווצ זופ ןעזַאל טולב ריד לָאז ןעמ ןעסייה וד טסלָאז

 ןייז עידומ רימ ,ןעקיש דחוימ חילש ַא דלַאב טסלָאז וד ןוא

 ךיא שטַאכ .ןעמוקעגרַאפ ןעטרָאד זיא סָאװ ,?עמוט ןעגעוו

 טימ ַאד ךיז ךיא בָאה הרותה דובכ בעילוצ .האמוטיץראװש (*

 .ןעצונעב טלָאװעג טינ האמוטיץראווש טרָאװ םעד
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 בומימש-לעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ּׁש

 םע סָאװ ,ןהעז וצ ,ערהַאלק ןעניוא טָאג ןעקנַאד וליפא גָאמרעפ

 א רימ וד טסלָאז ןענעוװוטסעד ןופ ,רָאפ טייוו רָאנ טמוק

 .ט"שעב לארשי םואנ .חילש א ךרוד ןעקיש ףעירב

 "חָאפ ןעפייהעג לָאמנייא רע טָאה רעװַאשטאלז ?כימ 'ד
 "וצ-ןהעג רעווש א טעוװ יורפ ןייז ןעוו ,ןוא ,םייח ַא דלַאב ןער

 רעיוא ןיא רעטרעוו יד ןוא יד רחיא רע לָאז ,ןעבָאה דניק

 .ןהעגרעביא םולשב סרהיא "ןעבָאה , סָאד טעװ ,ןעמױרנייַא
 רעכעה ץלא עדנענעל-סקלַאֿפ יד טכוזעג טָאה ױזַא טָא

 םעד םש לעב א טאלנ ןופ הנרדמ רעד רעביא רעכעה ןוא

 רעד ןופ םחיא ןעביוהרעד וצ .ןעלעטש וצ בוט םש לעב

 רע'בושח ,רעסיורנ אזַא טינ זיא סאו םש לעב א ןופ חנרדמ

 חנרדמ רעד וצ ,טייז רענעי וצ ןעוועג ןעמַאנ רע'דובכב ןוא

 .איבנ א ןוא קידצ א ןופ

 .טנעקעג םש לעב רענייא רעדעי טָאה עקנַארק ןעלייה

 .ןעוועג ?עמיה ןיא תיבה לעב ַא טינ רעבָא זיא ייז ןופ רענייק

 נא .טאהעג םינ העד ןייק ןעטרָאד טָאה ייז ןופ רענייק

 רע טָאה .ןעוװעג םש ?עב םעד טימ רעבָא סָאד זיא שרעד

 ןענלָאפ טזוומפענ םהיא ייז ןעכַאה ,טרָאװ א סעּפע טגַאזעג

 ןעמוקסיוא לָאמַא וליפא םהיא טנעלפ סע ,תמא ןעטרַאד

 סנייז .ןעלעטשוצנייא ןאק ןיא אבה םלוע ןוא חזה םלוע ןייז

 רע ןעוו ,ןאד וליפא ,ןערהיפסיוא גידנעטש רעבָא רע טנעלפ

 רעה ןעטיוט דחיא ןיא קידוצ חמשנ ט טרַאּפשעגנייַא דיז טָאה

 ,ןעננערבוצבארא ?לעמיה ןופ רעּפ

 רע טָאה --- עדנענעל ןייא זנוא טלחעצרעד --לָאמנייא

 טאה .ןעלנארק א ןעבענ ןחעטש תומה ךאלמ םעד ןעפַארטעג
 תומח ךאלמ רעד ןוא ,ןעוועג "חפיזנב רעוו , םהיא ףיוא רע

 .ןעראוועג דנוזעג דלאב זיא חלוח רעד ןוא ןעפָאלטנַא זיא

 "ענ רעדנואוו ןערעסערג א ךאנ רע טָאה לָאמ ןעטייווצ ַא

 :ועזיוו
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 בוט-סש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ןעכלעוו זיפ חמשנ יד ,חלוח א זעבענ ןענאטשענ זיא רע

 חלוח דעד ןוא ,טזאלרעפ ףונ רהחיא זעצנַאנ ןיא ראנ ןיוש טָאה

 .זעוועג ןעברַאטשענ ןיוש זיא

 ןומ הליח רעד זַא ,ןעראוושעג דעכַא טָאה םש לעב רעד

 ,ןערעוו גידעבעל קידוצ

 :רכשנ רעד וצ ןעפורעגנַא ךיז רע טָאה

 ךיא ל?ייוו ,ןעמוק רעּפרעק ןיא קירוצ ןעזומ טסעוו ֹוד

 .שלאפ ףיוא ןערעווש טינ לעוװ

 ףונ ןיא קירוצ טוומענ ךילקריוו טָאה חמשנ יד ןוא

 ,ןעמוקניירַא

 "עג קרַאטש ןוא דנוזעג ךלַאב זיא רעקנַארק רעד ןוא

 ,זעראוו

 רעזעיד רַאפ לעמיה ןיא םהיא טימ ךיז טָאה ןעמ ,תמא

 טםאה רע סָאװ העובש רעד רַאפ .טנעכערעגבא עטכישענ

 ןעגנואווצעג ?עמיה םעד טָאה רע רעכלעוו ךריד ,ןעכענעג

 :ןעמוקעב שנוע ןייז רע טָאה ,ןייז וצ "תישארב חנשמ;

 "עגסיוא עגינייז סָאד רעבָא טָאה רע .רעטיר ענידרעייפ

 .טרחיפ

 טרעכיזרעפ עדנעגעל ס'קלָאפ יד יו ,זיא סָאד ןוא

 .ןעוועג לַאפ רעניצנייא ןייק טינ ,זנוא

 ןיא ,עלעפ עלעיפ ,עלעיפ ןזענעװ זנוא טלהעצרעד יז

 ןעבעל םוצ קירוצ ןעשנעמ עטדיוט טָאה םש לעב רעד עכלעוו

 .טכארבעג

 "נעמ ַא טכַאמעג גידעבעל ראנַאז רע טָאה לָאמנייא ןוא

 ףַאטשעג ןערחַאי עלעיפ טיט רעחירפ ןיוש זיא רע סָאװ ,ןעש

 ";ואוו עסיורג יד ףיוא ןענַאז תודע ןוא זעמוק לָאז רע ידכ ,ןעב

 .ועזייוועב ןַאק םש לעב רעד סָאװ ,רעד

 יד סאו ,סעדנעגעל םיתמה-תיחת עלעיפ יד ןעשיווצ
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 בוט-םשילעב לארשו 'ו רעצעו ,צ ,ש
 255 דו ראוי

 ףךיז טניפעג ,טנימשעג םשדכעב ןענעוו טָאה עיזאטנאפ-סקלַאפ

 ;עדנעגעל עדנענלַאפ יד ךיוא |

 ,ןב א םגאזענוצ םענייא לאמנייא טָאה םש עב רעד ֹׂ

 ,רכז

 .םהיא ייב ןעראוועג ןעריובעג ךילקריוו דניק סָאד זיא

 .ןעברַאטשעג דלַאב רעבַא זיא סע

 "ערט ערעטיב טימ ןאד ךיז טָאה דניק ןופ רעטָאפ רעד

 ,ןעסַאנעב זער

 רע .ועװעג רזוו םהיא ףיוא רעֶבַא טָאה םשה לעב רעד |

 ,ןענייוו ןערעהפיוא לָאז

 תירב םעד רטמ סעלַא לָאז רע ,ןעסייהעג םהיא טָאה רע

 ,ןעטיירגוצ חלימ

 יד לעוװ --- םהיא וצ טנַאזעג רע טאה --- ןיילא ךיא ןוא

 .ןעכאמ תוכרב

 ךיז ןעבָאה ,ןעמוקעג תירב ןופ גָאט רעד זיא סע ןעוו

 .טלעמאורעפ רעטַאפ ןופ ןיוה ןיא ןעשנעמ עלעיפ

 סע טהעג רעדנואוו רעסיורג אזא .,טייקגיניילק א ראג

 ,וערעוו ןעזיוועב דלַאב

 .טכארבעגניירא זיוה ןיא דניק עטיוט טָאד ןעמ טָאה

 .טשידיאעג םהיא טָאה ?חומ רעד

 .ןעזיוועב טינ טולב ןייק רעבָא ךיז טָאה סע

 .ןעוועג םייקמ הציצמ ןופ הוצמ יד ךיוא זעמ טָאה

 .עזיוועג טינ טולב ןייק ךיז טָאה לָאמ סָאד דיוא

 ןעגעוו טרעמיקעג גינעוו דיז טָאה רעבָא םש לעב דעד
 : ,םעלַא םער

 רעסיורג רעד טהעגנ דלאב ,דלאב זַא ,טסואוועג טָאה רע

 .ןהעשענ סנ

 ,ןענאז וצ תוכרב יד ןעכיוהעננַא רע טָאה

 תא םייקל , רעטרעוו יד וצ ןעמוקעג ןיא רע ןעוו ןוא
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 בוט-םֵש-לעב לארשי 'ר וע צעז .צ .ׁש

 ןעבָאה םויק ַא לָאז דָניק םָאד -- "ומאלו ויבאל החזה דליה

 ןלייוו עגנַאל ,עננאל א רע זיא --- רעטומ ןוא דעטַאפ ןייז ייב
 וצ קירוצ ןיא דניק ןופ חמשנ, יד ןיב ןעבילבעג ןהעטש
 ץארּפש ַא טולב תלימ ןייז ןופ טאה סע ןוא ןעמוקעגנ םחיא

 ,"ןַאהטעגי

 .ןעסקאוועג רהעמ ץלַא זיא םש ?עב ןופ ןעמַאנ רעד

 וצ ןעגעלפ ,טדָאטש רעכלעוו ןיא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ןוא

 לעיפ רע .טָאה ןופרעד,  .ןעמוק עקנַארק ענעדישרעפ םהיא

 ןוא םיצירפ יד ןעשיווצ ךיוא זיא רע ."ןעבילקעגננָא דלעג
 ,טסואוועג עלא ןעבאה ייז םוראוו ,ןעראוועג טמהירעב םיסכוד

 ."האופרה תמכח ןיא יקב א ךיוא ןוא ?ודג םדַא ןט זיא רע, זַא

 -רעד ,טבעלעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,רעװַאקַאמ דוד 'ר

 עלעיפ ןופ רָאטקָאד רעטלהַאצעב רעד טנעלמ רע זַא ,טלהעצ

 לעב רעד זַא ,ןעבָאה לי וואנבוד .ןייז ןעפיוה עשיצירּפ

 זמכח ןיא תועידי ערַאטנעמעלע עסיוועג ךילקריוו טָאה םש

 | .טאהעג האופרוה

 אזא טימ טָאה םש ?עב רעד סָאװ ,רעּבָא םעד ץארט

 ךיז ןעבָאה סָאװ עקנַארק עֶלַא יד טלייהעג גלאפרע ןעסיורגנ

 ךיוא רַאָנֲאז טָאה רע סאו םעד ץארט ,םהיא וצ טעדנעוװעג

 "טפָא ןייֵלַא רע טגעלפ ,ןעכַאמ טנעקעג ג ךעבעל קידוצ עטיוט

 זַאּמ ענייז ן'הצע -- ערנעגע יד זנוא טלחעצרעד -- לָאמ

 םחהיא ףיוא ןעצנאגניא ןעואלרעפ טינ ךיז ןעלאז ייז ,ןעטנעיצ

 ,ראטקָאד א וצ ןעדנעוו רעסעב ךיז ןעלצז ןוא

 םיאפור יד סאו ,םעד ץַארט סע רע טָאה ןאהטעג ןוא

 טייקניטעט ןייז טגעלפ םש לעב רעד ואוו ןעדנעגעג יד ןופ

 -ַאה ייז ,תויה ,ןענלַאפרעפ נידנעטש םהיא ןענעלפ ,זערהיֿפנָא

 ךיז טָאה רענייא ןוא ,טכארמעב לובג גישמ םלא םחיא ןעב

 .ןעטיוט םחיא טעװ רע זַא ,רַאנָאז טמהירעב
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 רָאטקָאד א וצ ןעטנעיצאפ ענייז ?אמטפא טנעלפ רע

 םענעגייא ןייז יש רע טָאה םענייטעגלא ןיא שטָאכ ,ןעקיש

 םעד ןיא יװ ,טמױלגעג רענינעו טינ ןעלויה ֹוצ עקנַארק חכ

 "ניק טינ 593 טגעלט רע ןוא ףיורעד ןעציזעב ייז סאו ,חכ

 טגעלט סע ןעװ ,ייז רַאפ ןעזייווסיורא הענכח ןייק לָאמ

 ,ייז טימ ןעטערטוצנעמאזוצ ךיז ןעמוקסיוא לָאמַא םהיא

 רעד טימ ,טגערפעג רָאטקַאד ַא םהיא טָאה לָאמנייא
 ןעמעוו ןופ ,םחיא רעביא ןעכאמ גיטפול ?עסיבַא ךיז הנוכ
 ךיז טמהענ רע סָאװ ,טנערעלעג חאופרה תמכח יד טָאה רע
 זַא ,טניימעג רעכיז טָאה רע ,ןעלויה וצ עקנארק רעטנוא
 ןעגירעדינרע רעכיז ענארפ רעזעיד טימ םֵש לעב םעד טעוװ רע
 -טנע וצ טָאװ ןעבָאה טינ םהיא טעוו--םש לעב רעד---רע ןוא
 ,ףיורעד ןערעמ

 ןעראוועג ?בלובמ סָאװ גינעוו רעבָא זיא םש לעב רעד
 א טסיירד ןוא ץלַאטש םהיא טָאה רע ,עגארפ רעזעיד ןופ
 :ןעבעגעג ענַארפ ןייז ףיוא רעפטנע ןעצרוק

 ,טנערעלעג ךרבתי םשח ןופ חאופרה תמכח יד בָאה ךיא
 לעב רעד ,רע סָאװ רַאפ ,רַאטקָאד ןופ ןענארפ רעד ףיוא

 רע יװ ,תולונס ענייז טימ טָאהעג גלאפרע רהעמ טָאה ,םש
 .תואופר ענייז טימ ןיילַא

 : ףיוראד טרעפטנעעג םש ?עב רעד ןַאד םהיא טָאה
 ןוא ,תוימשנ ךרוד הלוח םעד ןעוועג סטות טסָאה וד

 .תוינחור ךרוד ןעוועג ספות םהיא בָאה דיא
 יד וצ םש לעב רעד רעֶבָא ךיז טָאה שרעדנַא ץנַאנ

 .ןעגיוצעב רעכערּפשּפָא ןוא רעמפערט ,סרעטָאט ענעדישרעפ
 ריז רע טָאה ןעוועג ךילנעמ רָאנ םחיא זיא סע ?עיפיוו ףיוא
 ןעלצראו ענייז טימ ייז ןיא ןעביולג םעד לָאז רע ,טהימעב
 ,ןעסיירסיורַא ןעטַאמ עשידיא יד ןופ רעצרעה יד ןופ

 ,ןעטנעיצַאּפ ענייז ןעסייה ןילַא לָאמַא טגעלפ רע ביוא
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 רעבָא ייז רע טנעלפ ,ןעדנעוו רָאטקַאד א וצ ךיז ןעלָאז ייז

 סרעטָאט ענייק וצ לָאמנייק ריז ןעלָאז ייז ,ןענַאזרעפ גידנעטש

 .ןעדנעוו םיפשכמ ןוא |

 ןעברַאפ ענייק עיזַאטנַאפ-סקלַאפ יד טינ טגרַאק סע ןוא

 טינ טייצ רענעי וצ םש לעב ןופ טייקסיורג יד ןערעדליש וצ
 סלַא ךיוא רַאנ ,"םיתמ היחמ , ןוא "םילוח אפוד, טלַא רָאנ

 עניטכיל טָאה סָאװ ,םענייא ַאזַא סלט ,"הזוח,, ןוא "האור,
 יופוס דעו םלועה ףופמ ןהעז וצ טאהעג ןעניוא ענעפָא ןוא

 ערעדנַא ענייק סָאװ ,ןעכַאז עניוזא ןעקרעמעב ןוא ןהעז וצ

 .טקרעמעב טינ ןוא ןהעזעג טינ ןעבָאה

 יד זנוא טלהעצרעד -- קלאפ ןופ ןעטכיש עטייוב יד

 ,ףיורעד רָאנ טינ םחיא וצ ןעדנעוו דיז ןענעלפ --- עדנעגעל

 ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא רַאנ ,ןעלייה עקנַארק ערעייז לָאז רע

 .ןטייהנעגעלעגנַא

 ,טע'בנג'עגקעווַא ןעסקָא ענייז םענייא ייב טָאה ןעמ ןעוו

 רהוז ןיא טגעלפ רע ןוא בוט םש לעב םוצ ןעמוק רע טנעלפ

 .ןעסקַא יד העז ךיא ,ַאי, :;ןעפודנַא ךיז ןוא ןַאהט קוק ַא

 ."ייז ענייז ןעטרַאד ןוא ןעטרַאד

 הרוחס טימ ןענַאװ א םענייא ייב רעדיוו ןעמ טָאה ןוא

 יֿפעװ ,םש לעב םוצ ןעמוק ךיוא רע טנעלפ ,טע'בנג'ענקעווַא

 ואוו ,"רחוז , םעד ךרוד ןעניפעגסיוא ןַאד ךיוא טנעלפ רעכ

 .ךיז טניפעג הרוחס יד

 ןייז ,רשוע ןעסיורג רהעז ַא ,םענייא ייב זיא לָאמנייא

 ןיֹוש ןעכַאװ עלעיפ ןענייז .ןערהַאפענקעװא ץעגרע דיחידזב

 עג ןעוועג טינ ץלא ךָאנ ןיא רע ןוא ןעננַאנעגקעװַא טָאהעג
 ,ןעמוק

 ראפ טָאה ןוא םש לעב םוצ רעטַאפ רעד ןעמוקענ זיא

 .טנייוועג שילש תועמדב םהיא
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 ךיז טָאה ןוא "רחוז, םעד ןעמונעג םש לעב ךעד טָאה

 : ןעפורעגנָא רעטַאפ םוצ

 םשה קנַאד ַא ,דנוזעג ןיא ןוא טבעל ןהוז ןייד ,טינ גרָאז

 א ןיא ןעננערבראפ רע טעװ תבש ןעניטנייה ןוא .ךרבתי

 ,טדאטש רעזנוא ןעבענ ףוָאד

 םש לעב ןופ שיט ןופ ?לָאמנייק "רחוז, רעד זיא ?לכב

 -ראפ קראטש רהעז םהחיא טָאה רע ןוא ,ןעגנַאגעגבַארַא טינ

 .טרעטעג

 "עב טָאג טָאה --- ןענַאז רע טנעלפ -- רפס ןעזעיד ןיא

 סָאװ ,טכיל יד טלעוו רענעי םיוא םיקידצ יד רַאפ ןעטלַאה

 רעכלעוו ךרוד ןוא ןעפאשעב תישארב ימי תשש ןיא טָאה רע

 .טקוקעג ןעטייווצ םוצ זיב טלעוו קע ןייא ןופ טָאה טָאג

 "נייא רע טָאה -- "רחוזח רטס םעד ךיוא ןעפע דיא זַא,
 עצנַאג יד ךיא העז, -- טנַאזעג םידימלת ענייז וצ לָאמ
 ,"טלעוו

 -ע5ֿ יד זנוא טלהעצרעד --- ףוצרּפח תמכח ןיא ךיוא ןֹוא
 .ןעוועג רענייז חכ רעד סיורג גידלַאװג זיא -- עדנעג

 ןעשנעמ ןופ טכיזעג ןופ ןענעײלבַארַא טנעקעג טָאה רע
 .ענייז םיאטח עֶלַא יד

 בוטש ןיא רענייז רענַאװש רעד םהיא וצ זיא לָאמנייא

 טכער ןעויוועב ךַאנ טָאה רענעי רעדייא ןוא ,ןעמוקענניירַא

 זא ,טנָאזעג םש לעב רעד םהיא טָאה ,ןעמוק וצ םהיא וצ

 "שיא תשא , ןַא ןופ אטח םעד ןערעטש ןייז ףיוא טהעז רע
 .טצירקעגסיוא

 ןוׁשרז יר טשאררעביא יוװ ,ןעלעטשרַאפ ךיז ןעק ןעמ
 רעבָא .טרעהרעד רעטרעוו רעזעיד טָאה רע ןעוו ,ןערָאװעג זיא
 ןילא םש לעב רעד ךיוא ןיא טשַאררעביא רענינעו טינ
 ,ןעוועג
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 ןַא ןופ אטח םעד ןיא לָאז ןושרנ 'ר קידצ רעסיורנ רעד

 ...ןערעוו ?שכנ שיא תשא

 זוא ,ןעכוזכַאנ ןוא ןערהעלקכאנ ןעביוהעגנַא ןעמ טָאה

 םעד טימ טרָאמ זיא תמא רעד זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןעמ
 .ןעוועג םש לעב

 : ןעוועג ױזַא זיא חשעמ יד
 .ןעוועג בייוו ןייז ןופ שורּפ א זיא ןושרנ 'ר

 ,ותשאמ רדונה זיא סָאװ ,רעד זיא ם"במר םעד יּפ לע ןוא

 טינ חאנה ןייק גייוו ןייז ןופ לָאז רע ,ךיז ףיוא טמהענ סָאװ
 טינ ננורעיצ רהיא ןופ האנה ןייק ךיוא רע רָאט ,ןעבָאח
 .ןעבָאה

 םעד רע טאה ,ועוועג ןצבק רעסיורג א רעבָא זיא רע
 -תאצוה ףיוא דלעג סָאד טָאח ןוא טצעזרעפ גננורעיצ ס'בייוו
 .טצונרעפ תיבה

 ןייז ףיוא ןעכייצ שיא-תשא רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 .ןערעטש

 טגידנע --- ןערָאװעג רחאלק זיא ןינע רעד יו דלַאב ןוא

 -יה ןיא שער רענידלאװעג א ןעראוװעג זיא -- עדנעגעל יד

 םעד טימ ךיז ןעבַאה ש"אר רעד ןוא ף"יר רעד םורָאװ ,לעמ

 זַא ,ןעוועג חצנמ םהיא ןעבַאה ייז זיב ןעוועגנ 75לפמ ם"במר

 .טנע'קסּפיעג טָאה רע יוװ ,ןעביילב טינ לָאז ןיד רעד
 ןיד קסּפ רעד לעמיה םעד ףיוא זיא סע יװ ,דלַאב ןוא

 ןַא ,טנַאזעג םש לעב רעד טָאה ,ןערָאװעג ןענַארטענסױרַא

 'ר ףיוא ןעכייצ שיא תשא םעד טינ רהעמ ןיוש טחעז רע
 .ןערעטש ס'ןושדנ
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1 

 תודיתע עדוי א םש לעב רע
 רענייא ,לאומש 'ר -- .םפרפתנ אטיפ רעד ןיא ףיוא טרעוו םש לעב רעד

 ןיא ךיז וצ ןײטש םהיא טעױַאל קצול ןופ םידיגנ עטסערג יד ןופ
 --- .קצול ןופ טכַאנ ןעטימ ןיא טפיולטנַא םש לעב רעד -- .זיוח
 הלחקה ישאר יד וצ ףעירב ַא ריבנ ַא ןעדיא א וצ טיג םש לעב רעד
 םִלֵא רעטעּפש רהָאי גיצנאוצ ןוא ייווצ טימ ןענייז סָאװ ,דָארב ןופ
 מָארַא סנעייֿפ םש לעב רעד --- .ןערָאװעג טלהעװרעדסיוא םיסנרּפ
 .ןעשנעמ ןֹופי ןערעטש ןופ טיוט ןופ ןעכייצ םעד

 ףעד ואוו ,ןעילָאדָאּפ ןוא אניארקוא ןיא רַאנ טינ ןוא

 ןעטכיש סקלָאֿפ עשידיא עטיירב יד ןופ בצמ רעלערוטלוק

 עטיירב יד ואוו ,ןענַאטשעג הנרדמ רענירעדינ א ףיוא ןיא

 "ענג טינ ךיז טָאה גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ ןעקַאמ
 ןוא םינבר יד ןופ סולפנייא ןעטקעריד םעד רעטנוא ןענופ

 -ָאה ןערעייז טנעצַארּפ ןעטסערג ןיא סאוו ראפרעד ,םידמול

 ךיז ןעבָאה סע ואוו ,טדעטש יד ןיא טניואוועג טיִנ ייז ןעב

 ייז ןוא ,רעפרעד יד ןיא רַאנ ,ןענופעג הררותה יזכרמ יד

 9586 ןיא ,דנאטשוצ ןעלערוטלוק רעייז ןיא רעבירעד ןענייז

 ןעוועג ףךילנהע קראטש ,ןעפירנעב ןוא ןעננואיושנַא ערעייז

 --- םוטרעיוט ןעכילטסירק ןענימורַא םעד ףיוא

 לעב רעד טָאה ןעילַאראּפ ןוא אניארקוא ןיא רַאנ טינ

 ףָאנ םינ .טרהיפעגנמ טייקניטעט עראבטכורפ ןייז בוט םש

 .ןעוועג סיורג רענייז ןעמַאנ רעד זיא ןיילַא ןעטרָאד

 יד ואו ,אטיל וצ ןיב ןענגנאגרעד ךיוא זיא םוסרּפ ןייז
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 2 קטש טשעק יד 8 + =
 טא הופ

 ןעלערוטלוק ןוא ןעגיטסייג ןיא זיא גנורעקלעפעב עשידיא

 ַאטשעג גנורעקלעפעב רעשידיא רעד רַאּפ רעכעה לעיפ ןיז

 םנעקעג ןעבאה םוהטנעדיא ןופ רעהעטשרַאפ יד ואוו ,ןענ

 עשידיא עטיירב יד ףיוא ןעביאסיוא סולפנייא ןעצנַאג רעייז

 רהעקרַאפ ןענידנעטש ןיא ייז טימ ןענייז ייז ֿייוו ,ןעסַאמ

 ןיא גנורעקלעפעב עשידיא יד סָאװ םעד בעילוצ ,ןענַאטשעג

 עשיטדַאטש ַא ןערהיא טנעצַארּפ ןעטסערג ןיא זיא ָאטיל

 .ןעוועג

 "עב רע זיא ַאטיל רעד ןופ טדעטש עלעיפ ןיא ךיוא

 עטסערג יד ןעק סָאװ ,ןַאמ רעכילטעג ַא סלַא ןעוועג טמהיר

 טעװ סָאװ ,דוב ןעּפָא ןַא ןופ יװ ,ןעזעל ןוא ןעזייוו רעדנואוו

 טָאה ןעטרַָאד דיוא .ןעמוקרָאפ טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא

 .טרהיפעגנַא טייקגיטעט ןייז רע

 "עט ןייז ןעגעוו זנוא זיא עדנענעל עדנענלָאפ יד ןוא

 :ןעבילבעג ַאטיל רעד ןיא טייקניט

 "רעד -- ,קצול ןייק ןערַאװעג ןעדאלעגנייא זיא רע

 יד ןופ םענייא ןופ זיוה ןיא -- עדנעגעל יד זנוא טלהעצ

 "וצ זיא רעכלעוו ,לאומש יר ,טדָאטש ןיא םידיגנ עטסערג

 ןערָאטַאדנערַא-טּפיוה יד ןעוועג רעדירב ענייז טימ ןעמַאז

 "דַאר סטריפ םוצ טגנַאלעב ןעבַאה סָאװ ,רעטינ עלא יד ןופ

 ,ליוויִז

 -עג טינ םש לעב ןיא וליפא טָאה ןייֵלַא ?אומש 'ר

 סעוו ,יורפ ןייז ןעבעגכַאנ טזומעג רעבַא טָאה רע .טביולג

 לָאמ עלַא רַאפ לאמ ןייא לָאז רע ,ןענאטשעגוצ םהיא וצ יא

 טיובעגסיוא ןעבַאה ייז, םורָאװ ,ןעדַאלנײֵא םש עב םעד

 "יצוצרעביא ךיז טַאהעג ארומ ןעבַאה ייז ןוא רעיומ םעיינ ַא

 ."םהיא ןיא ןעה
 "רעפ ןעכַאװ יירד םורַא ןעטרַאד טָאה םש לעב רעד

 טָאה ,ןערהַאפעגבַא ןעטרָאד ןופ זיא רע רעדייא ןוא ,טכַארב
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 "עג םש לעב םוצ ענַארפ רעדנעגלַאפ רעד טימ יורפ יד דיז

 ; טערנעוו

 ? ןעטלַאחנא לזמ רעטונ ןיימ טעװ ןענַאװ זיב --

 "עננא טונ רהיא ףיוא ןַאד םש ?עב רעד תלחת טָאה

 ."טינ ןעמ טנערפ ןעכַאז ענױזַא , םירָאװ ,זעירש

 טאה ,ןענַאטשענוצ קראטש םהיא וצ רעבָא זיא יז ןעוו

 ךיז טָאה ןוא טכאמענוצ ןעגניוא ענייז עגר ןייא ףיוא רע

 -- ; רהיא וצ ןעפורעגנַא

 "נא ?ומ רעטונג ןייד טעוװ רהַאי גיצנאווצ ןוא ייווצ

 ,ןעטלַאה

 עזעיד טָאה ,לאומש 'ר ,רערהיא ןַאמ רעד ןעוו ןוא
 טָאה ןוא ןערָאװעג המיח אלמ רע זיא ,טרעהרעד רעטרעוו

 ."רעפערט, ןופ טכַאמענ קזוח

 "ןָאמפ סעדנענלַאפ ךיוא קצול ןיא ןעטרַאד זיא בנא

 : ןעמוקענ

 קראטש סנייז דניק א ןיא םידיננ יד ןופ םעעּוא ייב

 רעד ןוא ,םש לעב םוצ ןעננַאנעג רע זיא ,ןערָאװעג קנַארק

 רניק סָאד זא ,ןעבענעג החטבה ןייז םהיא טָאה םש לעב

 .זןערעוו דנוזעג טעוו

 ןעליוו ס'םש לעב םעד לעמיה רעד רעבָא טָאה לָאמ סָאד

 -- ןיוז אלממ טלאוװעג טינ

 .ןעברַאטשעג זיא דניק סָאד ןוא

 םהיא ןעלעוו ייז , זַא ,ןענַאטשרעפ םש ?עב רעד טָאה

 ."ןַאהטנַא םינּפ תּפרח ןעלעוו

 טימ ןעטרָאד ןופ ןערחַאפעגקעװַא טכַאנ עבלַאה רע ןיא

 ."ךרדח תציפק ,

 וצ ףעירב א ןעבירשעגנַא רע טָאה נעװ ןעטימ ןופ

 "ירשעג סעדנענלַאפ םהיא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ןץילאומש יר

 ; ןעב
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר ועצעו ,צ ,ש

 ,ןעכַאמ טנעקעג בָאה ךיא זַא ,ןייז ןעסיוו טסלָאז וד

 ארומ רעבָא בָאה ךיא .ןַאהט ןענעק טינרָאנ רימ טסלָאז וד
 רעבירעד .שרעדנַא ץענרע ןעדַאש טינ רימ לָאז סע ,טאהענ

 רעבָא טעװ סעלַא .,ןערהַאפעגבָא טכַאנייב ריד ןופ ךיא ןיב

 טעװו סע .טנַאזעג ריד בָאה ךיא יו ,טקנוּפ ןערעוו םיוקמ

 רהָאי ניצנאוצ ןוא ייווצ ןיא .ןערעוו טרענימענ טינ רָאג

 ,"ןעגירק טכענק ַא םענייד ןופ הלּפמ ןייד וד טסעוו םורַא

 .'ה דבע ,בוט םש לעב לארשי םואנ :

 ןענייז רהָאי ניצנאווצ ןוא ייווצ יד ןעוו ,םעדכַאנ ןוא

 -קריוו זיא -- עדנענעל יד טגידנערעפ -- ןעוועג עדנע וצ
 .ןעמוקעג הלּפמ ןייז ךיל

 ףיוא ןעפרַאװעג ןח'מוא ןַא טָאה ?יוויזדַאר טשריפ רעד
 עדנערַא יד ייז ןופ טָאה רע  ןערַאטַאדנערַא רעדירב יד

 -ניַא הסיפת ןיא ךָאנ ןוא ןעמונענוצ רעטינ ענייז רעביא

 .טרַאּפשעג

 רעדנַא ןַא טלחעצרעד -- ריננ רעפיורג א זיא לָאמנייא

 םש לעב רעד סָאװ ,רעדנואוו עסיורג יד ןעגעוו עדנענעל

 םענייא רַאפ זיא סע סָאװ ,ןעזעל ןענעק וצ ,ןעזיוועג טָאה

 טָאה .ןעמוקעג םש לעב םוצ --- ןעבירשעננָא טפנוקוצ רעד ןיא

 השקב ַא סעּפע טָאה רע וצ ,טנערפעג םש לעב רעד םהיא

 .ןעטעב וצ םהיא ןופ

 ; טרעפטנעעג דיגנ רעד םהיא טָא

 סע .ןעטעב וצ סָאװ טינרַאנ ףיוא בָאה ךיא ,יבר ,ןיינ

 ,טינרָאג ,טָאנ קנַאד ַא ,רימ טלהעפ

 --- ןעפורעגנַא םש לעב רעד םחיא וצ ךיז טָאה---זַאד ןוא

 .לחקהיישאר רעדַארב יד וצ ףעירב א ןעבעג ריד ךדיא לע

 עלעיפ ,עלעיפ ןיא ןעבענרעביא ייז וד טסלָאז ףעירב םעד

 .םורַא ןערהָאי

144 



 אמו

 בומיםשילעב לארשי 'ו רע צ עז ,צ ,וׁש

 ףעירב םעד טָאה ןוא ןערהַאפעג םייחַא ךיז זיא דיגנ רעד

 .ןעטלַאהעג ךיז טימ

 ףיגנ רעד .ןעפַאלרעפ ןערחַאי עלעיפ ןענייז ?ייוורעד

 ןערָאװעג אכודמ ינע ןא ןיא ןוא ןערָאלרעפ דלעגנ ןייז טָאה

 -וולק וצ תובדנ ,ןערהַאפעגמורַא טדעטש יד רעביא זיא ןוא

 .ןעב

 סָאװ ,םש לעב ןופ ףעירב םיניא טנַאמרעד ךיז רע טָאה

 ,דָארב ןייק ןערהַאפענבארא זיא ןוא םהיא ייב ךיז טניפעג

 ךַארב ןייק ןיא רע סָאװ ,גָאט ןעבלעז ןיא טקנוּפ ןוא

 םורָאװ ,ןעפרָאװעג "יפלק, יד טרַאד ןעמ טָאה ,ןעמוקעננַא

 ,ןעבילקעג הלחק ישאר עיינ טלַאמאד טָאה ןעמ

 "עב רעדָארב רעצנַאג רעד ןופ גנוניוטשרע רעד וצ ,ןוא

 "אד ןענייז סָאװ ,שדוח יסנרּפ עֶלַא יד ןעבָאה ,גנורעקלעפ

 יד ךיז ףיוא ןענַארטעג ,ןעראוועג טלהעוורעדסיוא טלָאמ

 ,ןענופעג םש ?עב ןופ ףעידב ןיא ךיז ןעבַאה טָאװ ,ןעמענ

 רעד, :ןעוװעג טלאהניא ןעדנעגלַאפ ןופ זיא ףעירב רעד

 ךרוי א רע ןיא טצעי ןוא ןעוועג רשוע רעסיורנ א זיא ז"כומ

 "וצסיורַא םהיא טכילפ רעייא ןיא סע .,ןעדָאװעג ויסכנמ

 ."ןפוא ןעני'דובכב ַא ףיוא ןעפלעה
 ס'םש ?עב םעד ךיז טָאה ףעיוב םעד רעטנוא ןוא

 .ןענופעג המיתח

 טנעיילענרעביא ףעירב םעד ןעבַאה םיסנרפ יד ןעוו

 ףעירב רעד םורָאװ .ןעראוועג םמותשנ גידלאווג ייז ןענייז

 "אוועג ןעבירשעג רעהירפ ןערהַאי ?עיפ יױזַא טימ ךָאד זיא

 ןיא ךיז ןעבַאה טייצ רעצנאנ רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא ןער

 סָאוװ ,ייז רעסיוא ןענופעג םיסנרּפ ענייק טדָאטש רעייז

 ןופ ףעירב ןיא ןערעוו סָאװ ,ןעמענ יד טימ ןעפור דיז ןעלָאז

 ,ןעבעגעגנַא םש לעב

 ענייז ןעניוא עגיטכיל יד טימ רע טנעלפ לָאמטּפָא ןוא
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 ןעניטפרעדעבטיונ םעד ןופ "חזח םלוע, םעד רַאֿפ רָאנ טינ
 ,םעד ךרוד .םענייז "אבה םלוע , םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,ןעגרָאז

 יד טנעקעג ןעבָאה ענייז ןעניוא ענעפַא ןוא עגיטכיל יד סָאװ
 ךיא א זַא ,טזָאלרעד טינ לָאמטּפָא רע טָאה ,ןהעז טפנוקוצ
 .ןעבראטש הבושת ןהָא לָאז

 רע טאה -- עדנעגעל יד זנוא טלהעצרעד -- ,?מנייא

 ןופ טשרע זיא רע סָאװ ,ןעפַארטעגנַא דיסח א ןעדיא א
 | .ןעגנַאגעגסױרַא חוקמ

 לענש, :ןעפורעגנא םהיא וצ םש לעב רעד ךיז טָאה
 דיסח ןעזעיד ןופ רעגייטש רעד םורָאװ ",..וצ ךיז טיירג
 ַא םוטעמוא ,ןעלהוש עֶלַא ןיא ןהעגוצמורַא ,ןייז טנעלפ
 | .ןעּפַאכ וצ וכרבו השודק

 .ןערָאװעג רטפנ דיפח רעד זיא ךָאנ גָאט ןעבלעז ןיא ןוא

 -- עדנענעל עטייווצ ַא טלהעצרעד -- ,לָאמנייא ןוא

 ןעביוהעגנָא טָאה סע ןעמעוו ,ןסכומ ַא ןעמוקעג םחיא וצ זיא
 לעב םוצ ןעמוקעג זיא רע .בָארַא רעטוּפ רעד טימ ןהענ וצ

 .ןייז ללּפתמ םהיא ראפ לָאז רע זַא ,םש

 רע ,ןייז זרזמ וצ ןעביוהעגנא םש לעב רעד םהיא טָאה

 ,ןערעסעבראפ תוגחנתה ןייז ןוא ןַאהט חבושת לָאו

 טָאה ,טזָאלרַאפ זיוח ןייז טָאה ןסכומ רעד ןעוו ןוא
 :עדנעהעטשייב יד וצ ןעפורעגנַא םֵש לעב רעד ךיז

 טבראטש ןענרָאמ ,טנייה .זיא סאד הטוש ַא רַאפ סָאװ

 ,חסנרּפ ןענעוו יז טנרָאז רע ןוא רע
 --- ןעגנַאגעגקעװַא זיא טייצ ?עיפ טינ ,דילקריוו ןוא

 ,ןעברָאטשעג זיא ןפכומ רעד ןוא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,ׁשי

 ה

 רעב ןערעדנַאװמורַא ןופ ןערהאי ענינייא ךאנ
 שזיבישזעמ ןיא ךיז רע טצעז

 עלַא טייב רע -- .ןץנעדיזער עגידנעטש ןייק טםינ ךדָאנ טָאה םש ?עב רעד

 גָאט ןופ טסקַאװ טעטיראלוּפָאּפ ןייז --- .ץַאלּפ םגנונהאוו ןייז לָאמי

 תואופר ךַאנ םהיא וצ דיז ןעמ םעדנעװו םוטעמוא ןופ ןוא גָאט ןצ

 טינ רעפלעהסיֹורַא ןײיא טימ רהעמ ןיוש טָאה רע -- .תולוגס ןוא

 לֵאְו רע ,םענייא ךַאנ ןעטהענוצ טוומענ טָאה ןוא ןעמוקסיוא טנעקעג

 ןופ ןערהַאי דָאירעּפ ַא דַאנ -- .ןעביירש תועימק יד ןעפלעה םהיא

 רוד ַא טימ ואווא ,שזובישזעמ ןיא דיז רע טצעועב ,ןערעדנַאװמורַא

 .ה"ב ןעגעװ ןעדנענעל יד --- .ןעוועג בר ח"ב רעד זיא רעהירפ

 םש לעב רעד ןוא ןעננאנעגקעוװא ןענייז ןערהָאי עלעיפ

 אוו ןופ ,טאחענ טינ רעטנעצ ןעטמיטשעב ןייק ץלַא ךָאנ טָאה

 -עג טינ טָאה רע .ןערהיפנא טייקניטעהט ןייז לָאז רע ןענ

 ַא טָאה רע .,גידנעטש טדַאטש רעטמיטשעב ןייק ןיא טניואוו

 ןעגנאפ א ראפ .טרהיפעגנַא םש לעב סלַא טייקניטעטדדנוזעג

 גידנעמש ןערעדנאוומורא םחיא ריס ןעניפעג ןערהַאי דָאירעּפ

 -עמענ ,ואלסאז ,הארטסא :טדעטש עדנענלַאפ יד ןעשיווצ

 ,אקנימאק ,ןישטלָאט ,וװָאקרעצַאלעיב ,האנאלאּפ ,רַאב ,ווָאר

 "עלק ןוא ערעסערגנ ערעדנא עלעיפ ןוא דַארנַארַאש ,קינלעמח

 ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש ערענ

 ןיא ןערהַאפמורַא טדַאטש וצ טדאטש ןֹופ טנעלפ רע

 '+ ,טחוש רעד .,רעפלעהסיורַא ןייז ןופ גנוטיילגעב רעד

 ,דניקסיז רדנסכלא
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 בוט-פש-לעב לארׂשי 'ר רעצעז ,צ ,ׂש

 ןערָאװעג זיא רעסערג ץלַא רעטייוו רחַאי ַא סָאװ ןוא

 םש לעב סלא רע טָאה טײברַא רחעמ ץלַא ,טייקגיטעט ןייז

 .טַאהעג

 טייקגיטעהט ןייז ךיז טָאה םורא רהַאי טכא ןיא ןוא

 "עוו ןיוש םהיא זיא רעפלעהסיורַא ןייא זַא ,טגייווצרעפ ױזַא
 יבצ 'ר ,רעביירש ןייא ךַאנ ןאד ןעמונענוצ רע טָאה .זעוועג גינ

 ךעלטדעטש ןוא טדעטש עלַא ןופ םורָאװ ,(= ם"תס רפוס

 םוצ טעדנעוועג ןעטכישיסקלַאפ עשידיא עטיירב יד ריז ןעבָאה

 םישחל ןוא תועימק ,תואופר ,תולונס ייז לָאז רע ,םש ?עב

 .ןעבענ

 ןופ ןעמעל ןיא טירש ןוא טירט רעדעי יו רעבָא טקנוּפ
 יךיוא טָאה ױזַא ,טאהעג קעווצ ןוא ןיז ןייז ךיז טָאה םש לעב
 ןופ ןערהַאי דַָאירעּפ ןעטשרע םעד ןיא טָאה רע סָאװ ,סָאד

 ץאלפ ןייא ףיוא גידנעטש טינ םש לעב סלַא טייקגיטעט ןייז
 ,ןעטיבעג רעצעלּפ-סננוניױאוו ענייז לָאמ עֶלַא רַאנ ,טניואוועג

 ןופ גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ףיוא גנוקריוו ערַאבטכורפ ןייז
 .טַאהעג ןעילַאדַאּפ ןוא אניירקוא

 "יא ענייז טייקכילנעמ יד טאהענ םורַא ױזַא טָאה רע
 ןעטכיש-סקלאפ עטסעטיירב יד ןעשיווצ ןעקנאדעג ןוא ןעעד
 טָאה תוגחנתה ןוא םיכרד ענייז ךרוד .,ןערידנַאנַאּפָארּפ וצ

 ןעבָאה ייז סָאו ,ףירנעב םעד טרענייפרעפ זייוונעּפוטש רע
 טייקגיטעהט ןייז טימ טָאה רע .טַאהעג םש לעב א ןעגעוו

 ןוא ערעכעה א ןעבָאה ןעלַאז ייז זא ,וצרעד טכארבעגטימ
 ןוא זיא םש לעב ַא סָאװ .םעד ןעגעוו גנולעטשרָאפ ערענהעש
 ,ןייז ףראדעב רע סָאװ

 ןייז ןופ םולֿפנייַא רעד ךיז טָאה רהעמ ןוא רהעמ ױלַא/

 ,תוזוזמ ,ןילופת ,םירפס (*
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר יע צעז ,צ ,ׂש

 "נאדענ ןוא ןעטאהט ענייז ןופ ןוא טייקכילנעזרעּפ רעסיורג

 ףיֹוא ןעבָאה ןוא טרעסערנדעפ ןעסַאמ עשידיא יד רעביא ןעק

 רעד טָאה זייוכעלסיב .טַאהעג גנוקריוו עדנעהיצרע ןא ייז

 עשידיא יד ןוא ןעפאשעב ןעקריוו ןוא ןעבעל ןייז טימ םש לעב

 לָאז םָאוו ,םש לעב א וצ גנובערטש ןוא גנַאלרעפ א ןעסַאמ

 םעשעב ןיילַא ןעגנוכערּפשבַא ןוא תועימק טימ רָאנ טינ ריז

 -עג טייקניחעפ רעייז זיא זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב .ןעניט

 לעב ןופ טלַאטשענ עתמא סָאד ןענעק ןעלאז יז ,ןעסקַאװ
 "רעפ םענעי טָא ןיילַא םהיא ןיא יקַאט ןעלאז ייז ,ןחעז םש

 ,ןעניפעג ךיז רַאפ םש לעב ןעטגנַאל

 עטלַא עלא יד זייוונעּפוטש ןעדנואוושרעפ ןענייז סע

 טריטסיזקע סלַאמאד ןעבאה סָאװ ,זעננוהיצעב ןוא ןעפירגעב

 גנורעקלעפעב עשידיא יד ייב ןע'םש לעב ענעדישרעפ יד וצ

 ןעכלעוו ,ּפיט-םש-לעב םעיינ םעד ךרוד ,ןעדנעגעג ענעי ןופ

 .טלעטשענרַאפ ךיז טימ טָאה בוט םש לעב ?ארשי 'ר

 -סקלָאפ עשידיא יד ןעבָאה רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ
 םהיא ןעשיווצ עיניל עפראש ַא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןעטכיש

 ,ןעגיוצעג ןע'םש-לעב ערעדנא עלא ןוא

 רהעמ ץלַא םהיא ייז ןעבַאה רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ

 ,ןעטכַארטעב וצ ןעביוהעגנַא רערחעל ןעסיורג סלַא רהעמ ןוא
 רעזייוו-נעוו רעייז ףיוא יװ רחעמ ןוא רחעמ ץלַא ייז ןעבָאה

 -היפ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,םהיא ףיוא ןעקוק וצ ןעביוהעגנַא
 ןופ זיא סָאװ ,געװ םעיינ א ףיוא רָאנ םענייז רוד םעד ןער
 .ץאזנעגעג רעד ןעטלַא

 רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןזיא טייקכילנעזרעּפ עסיורג !ייז
 עכײרסטלַאהניא יד .ןערָאװעג ראבהעז םענייא ןעדעי רַאפ
 "ראטש א רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טָאה ענייז טעטילַאודיװידניא
 -ןצסיוא ןעביוהעגנָא םענייז רוד םעד ףיוא סולפנייַא ןעק
 --- ןעביא
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 ףבומ"מש-לעב לארשי 'ר רע צ עז ,.צ .ׁׂשּו
 יי

 ףעפ ןוא דניירפ ענייז ןופ רעננַאל רעד יא ,עדייב ןוא

 ַאֹד ריז ןעכַאה ,םיאנוש ענייז ןופ רענגַאפ רעד יא ,רערעמענ

 .ןערעסערגרעפ ןוא ןערהעמרעפ וצ ןעביוקעגנָא סלָאמ

 .םעד ךָאנ ,ןעבעל דנוענ ןֹופ רַאירעּפ ןעננַאל ַא ךָאנ

 יא טדעטש עלא יד ןיא דנאה רעלופ רעד ןופ טָאה רע סָאװ

 יעק עראבטכורפ יד אניירקוא ןוא ןעילָאדַאּפ ןופ ךעלטדעטש

 ,םעדכַאנ ,טעעורעפ טייקגיטעט רעטשנעבעג ןייז ןופ ךעלדנער

 'רע ןענעמרעפ םעניילק ַא טאהענ ךיוא ןיוש טָאה רע סָאװ

 .עירעטאמ ןערעטסעפ א ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה ןוא ןעברַאװ

 םש לעב רעד טָאה ,ןעלחיפ וצ סיפ ענייז רעטנוא ןעדָאב ןעל

 וצ טייקניטעט ןייז רַאפ רטנעצ ןענידנעטש ַא ןעסָאלשעב

 .ןעפאש

 שוובישזעמ טדָאטש יד רע טָאה קעווצ ןעזעיד רַאפ ןוא

 גידנעטש ףיוא ןעמרָאד ןעסָאלשעב טָאה רע .,ןעבילקעגסיוא
 יגיטעט עטשנעבענ ןייז רטנעצ ןעזעיד ןופ ןוא ןעצעזעב דיז

 .ןערהיפוצנא טייק

 יז לייוו ,ןעלַאפעג שזובישזעמ ףיוא זיא ?האווסיוא ןייז

 ןיא יז .טייקנהעש רעדנוזעב רהיא טימ סיוא ךיז טנעכייצ

 -ָאדַאּפ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,טדעטש עטסנהעש יד ןופ ענייא

 רהיא טימ סיוא ךיוא ךיז טנעכייצ יז .ןעיבַאראסעב ןוא ןעיל

 "סיה עגינעוו רהעז יד ןופ ענייא זיא יז .טייקכילמיטרעטלא

 ןיוש .דנעגעג םענעי ןיא דיז ןעניפעג סאוו ,טדעטש עשירָאט

 ץנעטסיוקע יד ךיז טהיצ ןַא טרעדנוהרחַאי ןעטפלעווצ ןופ

 ,ערהיא

 עשיראטסיה סלא ןעוועג חטרעוו רחיא זיא רענעלק טינ

 עֶלַאר עדנעטיידעכ א טאה יז .ןיז ןעשידיא ןיא ךיוא טדָאטש

 רעד ןיא ןעטרַאד ךיז טָאה סע .טלעיּפשענ ח"ת חריזנ ןיא
 ןיא עכלעוו ,ןענופענ ?הוש עשידיא א ךיוא םש לעב ןופ טייצ
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 בוט-מםש-לעב לארשי 'ו יע צ עז ,צ ,ש

 .ןעוועג טְלַא רהָאי . םרעדנוח יירד יוװ רחעמ טלָאמַאד ןיוש

 ןיג טמחהידעב יז זיא סרעדנַאזעב

 ןעטראד זיא הוד ַא טימ רעהירפ סאו ,םעד ךרוד םש

 ןופ בר רעד ,שיקריס ?אוי 'ר ,((* ח"ב רעד ,ןואז רעסיורג

 .ןעוועג טדאטש

 רעסיורג א זיא רע סאו ,םעד רעפיוא זיא ח"ב רעד

 -=ילנעזרעּפ ענהעש ןוא ענילייה א ןעוועג ךיוא ,ועוועג ןואנ

 "נואוו ןוא ןעדנעגעל עלעיפ קלאפ ןיא ןענייז סע ןוא ,טייק

 ,בחיא ןענעוװ ןעבילברעפ תוישעמ ענילרעד

 : םעדנעגלַאפ זנוא טלהעצרעד ןעדנעגעל עזעיד ןופ ענייא

 "ױקעגנַא בר םיא שזוכישזעמ ןייק זיא ח"ב רעד ןעוו

 ףךבכמ השרד ַא טימ טדָאטש ןופ "ינּפ , יד םהיא ןעבָאה ,ןעמ

 .ועוועג

 "רע וצ גנאלרעפ רעייז טנַאזעגבָא רעבָא ךיז טָאה רע

 ,לעמיה ןופ ןענַאזװצ טינ םהיא טעװ ןעמ ןענַאװ זיב ,ןעליפ

 -- ףעט גיסיירד ןופ דשמ א ףיוא םונהיג םעד ןעלהיקוצסיוא

 רַאפ ,טּפשמ'עג טראד ןערעוו סָאװ ,םיעשר יד ןעלָאז

 ןעקנעדנא ןיא ןעדעוו זיול ןעדייק ערעייז ןופ שדוח ןעצנַאנ ַא

 .בר םסלא שזובישזעמ ןייק ןעמוקנָא ןייז ןופ

 גנַאלרעפ ןייז ?עטיה ןיא ןעמ טָאה ,ךילריטַאנ ,ןוא

 -- ןעבענענכַאנ
 םֹוי ןעכילהערפ ַא שדוח ןעצנאנ א ןעבָאה םיעשר יד ןוא

 .טאהעג בומ

 ןעטיורג א ןופ ןעמוסנָא םייב לאמנייס ךָאנ ןיא סע ןוא

 ןעו ,סלאמאד יװ ,זעוועג טינ לעמיח ןץפיוא שער אזא קידצ

 ן'פיוא שֹוריּפ ןעסיורג ןייז --- שדח תיכ ןופ תונית ישאר יד 8

 ,"רוט,
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר | ףעצעז ,3 ;ש
 א

 טא יב

 ץפיוא זיא ענייז חמשנ יד ןוא ןערָאװעג קלתסנ זיא ח"ב רעד

 | .ףיורַא ?עמיה

 "דער , ףיוא םינוי?עה תומלוע עלַא יד סלָאמאד ןענייז סע

 ,ןעגנאנעג "ךעל

 טלַאמַאד ןעסירעג ךיז 1עבַאה תומשנ ענילייה עלַא יד

 ,ןייז וצ םינּפ לבקמ קידצ ןעסיורג ןופ המשנ יד רעכיג סָאװ

 עוויסלואוונאק ןיא ךיז ןעבָאה תומשנ ענידניז יד ןוא

 -ולטפַאשנעדייל רעייז ןענעק ייז סָאװ ,ןעפרַאװעג ןעצרעמש

 תלבק ןיא דיז ןעלָאז ייז ךיוא ,זענידירפעב טינ רחענעב ןעכ

 ,קידצ ןעסיורג רעייז ןופ םינּפ תלבק ןיא ,ןענילייחטעב םיִנּפ

 טָאה רעכלעוו ,ייז רַאפ ןָאהמענ לעיפ ױזַא טָאה רעכלעוו

 ,ןעטלַאהעג טלַאק ייז רַאפ םונחיג םעד געט ניסיירד עצנַאג

 וצ ןֹוא ח"ב םעד טרעטענרעפ קרַאטש טָאה םש לעב רעד
 וצ ,טנַאמרעד רעהירפ ןעבַאה רימ סָאװ ,ןעוויטַאמ עלַא יד

 רע ,טגעוועב םהיֹא ןעבָאה עכלעוו ,זעװיטַאמ עלַא ענעי טָא
 ףראדעב ,ןעביילקסיוא ץנעדיזער ןייז סלַא שובישזעמ לָאז

 ךָאנ טָאה סָאװ ,ויטַאמ רעד ןערעו ןעבענענוצ ךיוא ךָאנ
 עג טדַאֿמש רענעי ןיא ח"ב ןופ טסיינ רעד טייצ ןייז ןיא
 רעד טלעכיימשענ -- םש לעב םעד --- םהיא טָאה סע .טבעֿפ

 קלאפ ןעשידיא םעד רעביא טפַאשרערהיפ ןייז ,קנַארעג

 טָאה ח"ב רעד ןעכלעוו ןופ ,טדאטש רעד ןופ .ןערהיפוצנָא
 "ענסיוא קלאפ ןעשידיא םעד רעביא סולפנייא זעסיורג ןייז

 ,טביא

 פה



 בומ"םשילעב לארשי 'ד רעצעז ,.צ ,ש
 טבאי =

+ 

 .לילימאפ ס'טש לעב םעד

 --- ."ןירפרוס, א םהיא טכַאמ יורפ ןייז --- .םש ?עב ןופ עילימַאפ יד

 ןעבעגעגנייא רהיא ףיז טָאה סע ןיב ,טרַאּפשעג גנַאל יֹוזַא םאה יז

 טָאה םש ?עב רעד סָאװ ,םעדכַאנ -- .ןעברעוורע וצ זיוחה ןעגייא ןַא

 טלאוװעג טינ רהעמ ןיוׂש רע טאה ,טצעועב שזובישזעֿפ ןיא ףיִז

 ןובשח ןעטעפ א רעבַָא םחיא טנעלפ יורפ ןייז ןעוו --- .זערהאפמורא

 רע --- .ןעואפ געװ ןיא ןעזומ ךיז רע טנעלפ ,ןעננַאלרעד תובוח ןֹופ

 זיא רע --- .ןעגיטכענ טוָאלעג טינ דלענ ןייק לָאטנייל דיו ייב טָאה

 .עװענ הקדצילעה רעפיורג א

 ןופ ןערהַאי עטצעל יד ןיא ַאזלא ךיז טָאה םש לעב רעד
 טצעזעב ,גנונכער רעזנוא טיול ,(* טרעדנוחהרהַאי ןעטפניפ
 .שזובישועפ ןיא עילימַאפ ןייז טימ

 עדנענלַאפ ןופ ןענאטשעב לאמַאד זיא עילימאפ ןייז

 ןטטילעג לעיפ יוזא טָאה עכלעוו ,חנח יורפ ןייז :ןענַאזרעּפ
 טאה רע סָאװ ,טייצ רעצנאג רעד רַאֿפ םחיא טימ ןעמאזוצ
 ראפ ןוא םיירנענוצ ןעבעל ןיא ןַאיסימ רעסיורנ ןייז וצ דיז
 -עננא ןעבעלידנו"עג ןייז טָאװ רע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד
 -ץיורט רעייז ןיא לעיפ יוזא םחיא טָאה עכלעוו ןוא ,טרהיפ
 ,יבע דיהידב ןייז ;ןעפלאהענפיורא ןעבעק רעטיב ןוא גיר
 ןחעצרעימ, :טגאזעג םאה כומ סש לעב רעד ןעכלעוו ןעגעוו
 ןיא ,ןהי; ןייפ עלעשרעה ןיא ,זעווטג שורט ש ךיא ןיב רהַאֹי

 רעד "ע+ ׂחֶאֹי סָאד סלא ח"צת רהָאי סאד ןַא ןעכיג ערעדנַא ("
 .טצעזעב שזובישזעמ ןיא יז טָאה םשדלעב
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 עי

 ,לעדא רעטכַאט ןייז ,(* ןערָאװעג ןעריובעג רובדה יּפ לע

 רע זַא ,טגַאזעג טָאה םש לעב רעד רעכלעוו ןענעוו ןעגעוו

 קוסּפ םעד ןופ ,ןעמונעג הרות רעד ןופ המשנ רהיא טָאה
 טרָאװ סָאד ןעדליב עכלעוו ןופ תובית ישאר יד ,"ומל תד שא,
 לנד, לעב רעד םירפא 'ר :רעדניק ייווצ ערהיא ןוא ;?דא

 ןייז ןופ החגשה רעד רעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,"םירפא הנחמ
 רעטמהירעב רעד ,דורב יר ,רערעגניא רעד ןוא ,ןעגיוצרע ןעדייז
 ,רעשזיבישזעמ ?'רורב 'ר קידצ

 דמערפ רעד ןיא םש לעב רעד טנעלפ טייצ עטשרע יד

 ןוא רהעמ ץלַא ןעזיוועב רעבָא טָאה ענייז יורפ יד .ןעניואוו

 ךלענ גונעג טָאה יז זיב ,ןערַאּפשּפָא האצוה רעד ןופ רהעמ

 זיוה ןענייא ןַא עילימַאפ רעד ראפ טָאה ןוא ןעבילקעגפיונוצ
 ,טיובעגסיוא

 יורפ יד סָאװ טייצ עצנַאג יד רעבָא טָאה םש לעב רעד

 -ךָאנ ןעבילקעג זיוה סָאד ןעיוב ףיוא דלעג סָאד טָאה ענייז
 זיוה סָאד סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד ךיוא .,ןופרעד טסואוועג טינ
 -רעד ץלַא ךָאנ רע טָאה ,ןערעוו טיובעג ןיא ןעטלַאהעג טָאה

 -אררעביא ןַא םהיא טָאה יורפ ןייז ,טסואוועג טינרָאנ ןופ
 .ןעכַאמ טלָאװעג גנוש

 רעכלעוו ןיא ,סָאג יד ןעננאגענייבראפ רע זיא לָאמנייא

 -אד ןיוש טָאה סעכלעוו ,זיוה סָאד ןענופעג ךדיז טָאה סע
 לַאפוצ א ךרוד ןוא .ןערעוו טגידנערעפ םייב ןעטלַאהעג סלָאמ

 רע טָאה .זיוה ןייז זיא סָאד ןא ,זערָאװעג רהַאוװעג רע זיא

 יורפ ןייז טנעמילּפמַאק-חצלה םענהעש ןעדנענלָאפ םעד ןַאד

 ןופ ?אמנייק ןענייז רעטרעװ עזעיד זַא ,ןעביולג ךיז טליװ סע (*
 -ידלַאװג ןופ טליפרעביא גידנעייז .ןעגנַאגעגסױרַא טינ םש לעב ןופ ?יומ
 -ילייה רהעמ סָאװ םידימלת ענייז ןעבָאה םש לעב םעד רַאפ זַאטסקע ןעג
 ןופ עכנַאמ ןבָאה .ןעגנערבסיורא טלָאװעג דליב ןייז רעסערג ןוא רעג
 רערהעל ןעסיורג רעייז ןוא ןעמונעג ןערעדעפ עכילטסירק ךיוא ייז

 .ייז טימ טרעיצעב
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 ןוהו תיבה :רך"נת ןופ קוטפ םעד ףיוא טריזַאב ,טכַאמענ
 ."תלכשמ השא 'המו תֹובָא תלחנו

 קוסּפ ןעזעיד םש לעב רעד טלָאמַאד טָאק -- ןוחו תיב

 טנעיד סָאװ ,שנעמ ַא זַא ,ןייז סע ןעק יװ --- םריטנעמַאק
 טינ .,ןעגָאמרעפ ןעגעמרעפ א ןוא בוטש ַא רַאנ לָאז ,טָאג

 ךרוד ,"תובא תלחנ, ךרוד םהיא וצ זיא סָאד ןַא ,שרעדנַא

 ןליפא זַא ,רעבָא ליוו טָאג ביוא -- 'המו ,ןעמוקעג השורי ַא

 ןיוה ַא ךיוא לָאז תֹובָא תלחנ ןייק טינ טָאה סָאװ ,רענעי
 טקיש ,תלכשמ השא --- םלָאמַאד זיא ,ןענַאמרעּפ ןעניואוו םוצ

 םהיא רַאֿפ סיוא טעיוב עכלעוו ,"ליח תשא , ןא וצ טָאנ םהיא

 .המכח רהיא טימ זיוה ַא

 ,טצעזעב שזובישזעמ ןיא ךיז טָאה םש לעב לעד ןעוו

 יד רעביא ןעהַאפמורַא טלַאװעג םינ רהעמ ןיוש רע טָאה

 .ךילטדעטש ןוא טדעטש

 רעד ןופ ןעננורעדַאפ יד וצ רהָאי עכילטע טָאה רע
 א טומענ טָאה רע .ןעלהַאצ טזומעג סמ ןייז ךיוא טייצ

 ןעיםש ילעב עלַא יד יוװ ,ךיז ןערהיפ ןוא ןעלדנַאה טייצ קיטש

 טומענ סע טָאה רע .טרהיפעג ךיז ןעבַאה טייצ ןייז ןופ

 ןעהיצרע רעביא ,ןעבענעגנייַא םהיא ךיז טָאה סע זיב ןָאהט

 -ךָאֿפ ןוא ןעפירנעב עראגלואוו ןוא עוויטימירּפ יד ?עסיבַא

 "ידיא יד ייב סלָאמַאד טריטסיזקע ןעבַאה סָאװ ,ןעגנולעטש
 -עב ןוא טלעטש םש לעב ַא סָאװ ,םעד ןעגעו ןעסאמ עש
 יא םהיא ךיז טָאה סע ןזיב ,ןעלעטשרַאפ ךיז טימ ףרַאד

 -רעפ סינדנעטשרעפ ןוא ןיז א ןעביוהנַא ןעלָאז ייז ,ןעבענעג

 -ךָאֿפ ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,םש לעב ּפיט ַאזַא רַאפ ןעגַאמ

 טייקכילנעזרעפ ענחעש ןוא עסיורג ןייז ןעלָאז ייז ,טלעטשעג
 טקעּפסער ןוא עבעיל עסיורג ןוא ןעפיירגעב וצ ןעביוהנָא
 .םחיא וצ ןעלהיפ ןעבױהנַא
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר יעצעז .צ+ .ש

 ייברא יד םהיא ךיז טָאה סע ןעוו ,רעבָא םעדכָאנ

 -יוהעגנַא טָאה קלָאֿפ סָאד יו ,םעדכָאנ ,ןעבענעגנייא ענייז

 טָאה ןוא םהיא טימ ןעדנובעגנעמאזוצ ןעלהיפ ךיז ןעב

 "יירש עימק א ףיוא יו ,םהיא ףיוא טקוקעג טינ דהעמ ןיוש

 "געוו ןוא רערהעל ןייז ףיוא יוװ רָאנ ,רעבעג-תולונס ןוא רעב

 ןעמראפ עכילרעסיוא עלא יד ןעסַאלשעב רע טָאה ,רעזייוו

 ןעפרַאװוצּפַארַא ךיז ןופ ןע'םש לעב עכילנהעוועג יד ןופ

 -ענ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעסַאמ עשידיא יד רַאפ ןייז ןוא

 "עב ייז רַאפ טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ןייז ייז רַאפ טלָאװ

 .ןייז טפרַאד

 רהיא הגרדמ םש לעב רעד טָאה רע סָאװ ,םעדכַאנ

 נידנעטש ףיוא ןיוש יז רע טָאה ,טכארבעג ןוקית ןעטסערג

 סָאװ ,םעדכַאנ .ןעטלַאה טלאוועג דיוה ןעסיורג רהיא ףיוא

 וצ ךיוה ןעסיוועג א ףיוא ןעסַאמ עשידיא יד ןיוש טָאה רע

 -עג טינ ייז וצ רהעמ ןיוש ךיז רע טָאה ,ןעביוהרעד דיז

 זַא ,טלַאװעג טָאה רע .ןעסאפוצ ןוא ןעזָאלנַארַא טכלָאװ

 .ןעגייטש םהיא וצ רעכעה ןוא רעכעה ץֶלַא ןעלַאז ייז

 -עק טלָאװ סָאװ ,סעלא ןעדיימסיוא טלַאװעג טָאה רע

 ןיא ןעכַאמ ניליב ?עסיבא זיא סע לעיפיוו ףיוא שטַאכ ןענ

 עגילייה ןוא עסיורנ ןייז ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעניוא יד

 סע לעיפיוו ףיוא ןייז לָאז -- טלַאװ סאו ,ןַאיסימ-טנעבעכ

 ןייא ןיא םהיא ןעלַאז ייֵז ,טייקכילנעמ יד ייז ןעבענ --- זיא

 .ןעלעטש ןע'םשיילעב ענירעביא יד טימ עהייר

 סָאד ןעבעגוצפיוא ןעסאלשעב רע טָאה רעבירעד ןוא

 .ךעלטדעטש ןוא טדעטש רעביא ןערהַאטמורַא עגידנעטש
 םהיא ךָאנ ןערַאג ןוא ןעקנעב ןייז ןיא קלָאפ סָאד לָאז

 .ןערעוו טנילייהענ ןוא טרעטיילעג רהעמ ךָאנ

 דטנעצ סלַא ,טצעזעב דיז טָאה רע ואוו ,טדַאטש יד לָאז

 סלָא ,ענייז רערהערעפ ןוא רעננעהנַא עלא יד רַאפ ןענעיד
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 בוטדטשילעב לארשי 'דו רעצ עוז ,צ+ .ׁש

 ,ןערעװ טגינייארעפ עלַא ןעלַאז ייז ןעכלעוו ךרוד ,רטנעצ
 סָאװ ,יד עלַא ןעהיצ ךיז ןעלַאז סע ןעכלעוו וצ ,רטנעצ טלא
 -לעוװ ןופ ןוא ,ןערעה ןעּפיל ענייז ןופ טרָאװ ס'טָאג ןעליוו
 .ןעטיירּפשרעפ ענייז העּפשה עטיורג יד דיז לָאז סע ןעכ

 -מַא .ןערהאפסיורַא ןעטלעז רהעז טלַאמַאד טגעלפ רע
 גייז יורפ יד ןעוו ,געוו ןיא ןעזַאל ךיז רע טנעלפ ןעטסױהעמ

 טמוק סָאװ ,תובוח יד ןעגעוו ןובשח א ןעגנערב םהיא טגעלפ
 ."ועבשזזיוה עגירעביא יד ןוא שיילפ ,?חעמ רַאפ

 רהיא לָאמ עֶלַא טינ רע טגעלפ רעבָא סלַאמַאד ךיוא
 .ןעבעגכַאנ ןעליוו

 םהיא טָאה -- עדנעגעל יד טלהחעצרעד לָאמנייא
 טָאה יז .טכארבענ ןובשח "ןעטעפ, ַאזַא סָא בייוו ןייז
 .ןעזָאל געװ ןיא דלַאב רעכיז ךיז םעװ רע זַא ,טנעכערעג
 רע ןוא ןעפָאלעגייברעפ געט עכילטע ןיוש רעבא ןענייז סע
 .ןערהַאפעג טינ ץלא ךַאנ ןיא

 םחיא טָאה ןוא ןעמוקעג לָאמַא ךאנ םהיא וצ יז זיא
 ,טננאלרעד ןובשח םעיינ ַא

 : ןעפורעגנַא רהיא וצ ךיז רע טָאח
 ךימ טסגניווצ וד סָאװ ,ריד טימ סאד זיא סָאװ ---

 ַאד טהעטש סָאװ ,ןעוויוא םעד וד טסהעז ? ןערהַאפ וצ
 ךלַאג ןיא דלַאב רע טעװ ,ןעלעוו ראנ ךיא לָאז ,זנוא רַאפ
 םעד ךרוד זַא ,וד טסקנעד רשפא ןוא .ןערעוו טלעדנַאוװרעּפ
 ןיילא הלפת ךרוד אקוד רַאנ .םולשו סח ,תומש ןופ חכ
 םהיא ןעטעב וצ רעפעשעב ןיימ רַאפ רעבָא ךימ םעש ךיא
 .ךַאז אזא

 -רעד ךאנ זיא סע ןוא ןערהַאפ טסייה רעבָא בייוו ַא זַא
 תומכח ןייק ןעפלעה ,ןַאהרַאפ טינ האצוה רעד ףיוא ךיוא וצ
 ,ןערהַאֿפ זומ ןעמ ןוא םינ

 ךיז ןעבָאה ענייז תובוח יד ןעוו ,לָאמ זעדעי רע טנעלפ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,ש

 יקעוַא ךיז טדעטש יד ןיא ,ןעסקאוועצ טָאהעג קראטש ןיוש

 .ןעזָאלעג

 -טיווק, ענייק ןוא "ןוידּפ , ןייק ןַאד רעבָא טגעלפ רע
 עּטַאק רעשילהק רעד ןופ .ןעמהענ טינ םענייק ןופ "ךעל

 רע ןוא ,ןעבענ עמוס עסיוועג א גידנעטש םהיא ןעמ טגעלפ

 ןעסַאמ עשיריא יד טימ געט עכילטע טדָאטש ןיא טגעלפ

 .געוו ןיא רעטייוו ןעזָאל ךיז ןוא ןעגנערברעפ

 ןעלהָאצבָא ענייז תובוח עלא רע טנעלפ םייחא גידנעמוק

 טָאה ,ןעבילבעג םהיא ןיא סָאװ ,דלעג ענירביא קסָאד ןוא

 .טלייטעצ חסדצ טלַא גָאט ןעבלעז ןיא ךָאנ רע

 .ןעניטכענ טינ דלענ ןייק ?טמנייק םהיא ייב טגעלפ סע

 ןמוומ ?לעסיבא םהיא ייב ךיז טנעלפ סע ןעוו ,גידנעטש ןוא

 ןעלַאז ייז ,ןעטעב םיברוקמ ענייז רע טנעלפ ,ןענימעג דלעג

 לָאז רע רעכלעוו ףיוא ,ןעכוזסיוא חוצמ א טעּפע םהיא ראפ

 ."ןעננערבסיוא דלעג סָאד ןענעק

 עכלעוו ,ענייז יורפ יד זַא ,טכאמענ ךיז טָאה לָאמנייא

 טָאה ,ךיז ייב דלעג טָאה םש לעב רעד זַא ,טפואוועגנ טָאה

 לָאז יז ידכ, ,ןעמונענבארַא רלענ ןופ ?ייחט א רתסב

 ."ןעמהענ ןעמראדעב טינ גראב ףיוא םעדכַאנ

 א םעד בעילוצ םש לעב רעד רעבָא טָאה טכאנייב

 טזומעג םהיא טָאה יז ןוא ,טַאהענ הדובע ןייז ןיא בוכיע

 ךָאנ טכאנ רעבלעורעד ןיא ןוא .ןערהעקקירוצ דלעג טאד

 טָאה ןוא ןעמהענפיונוצ טייל עמירַא יד ןעסייהענ רע טָאה

 .טלייהטוצ דלענ סָאד ייז

 "עג רע ןיא -- עדנענעל יד טלהעצרעד -- ?ָאמנייא

 גנוי רהעז סלָאמַאד ךַאנ זיא רעכלעוו ,ןהוז ןייז טימ ןעגננַאג

 עלעיפ ןעמרָאד טָאה רע ןוא ,בר םעד ןייז םינּפ ?בקמ ,ןעוועג

 .ןהעזעג םילכ ענרעגליז

 ; ןהוז ןייז םוצ ןעפורעגנַא ריז רע טָאה קירוצ גידנעהעג
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 בוט-םשילעב לארשו 'ר ועצעז .צ ,ש

 טָאה רענייד עטַאט רעד יאמא ,אנקמ יאדו א טויב וד,

 "9 םילב ענרעבליז ןייק טינ

 : טרעפטנעעג ןהוז ןייז םהיא טָאה ףיורעד

 ,"טייקמירא ןיא ןעבעל רימ .אנקמ ךיא ןיב יאדוא

 : סלָאמַאר ןעפורעגנא םהיא וצ םש לעב רעד ךיז טָאה

 ענרעבליז ףיוא דלעג ןעבַאה טלָאװ עטאט ןייד ןעוו ,

 לַאהענסיױוא טייל עמירַא רעסעב רע טלָאװ ,ןעפיוק וצ םילכ

 יקעווא הקדצ ףיוא רע טלָאו דלעג ענירעביא סָאד ןוא ,ןעט

 ."ןעבעגעג

 טיִנ טָאה סָאװ ,ןאמירא ןַא םהיא ייב טָאה לָאמנייא

 ענייז ןופ "שזארּטוא , םעד ,ןעכַאמ וצ תנש סָאװ טימ טָאהעג

 טאה ,ץענרע טצעורעפ םהחיא טָאה ןוא טע'בננ'ענקעווא דרעפ

 ןעמהענ לָאז רע ,םענייז יאכנ םעד ןעסייחעג םש לעב רעד

 רעד סָאװ ,שזַארּפוא םעד ןעויילסיוא ןחעג ןוא "םיבוחז י"ח,

 וצ תבש סָאװ טימ ןעכאה לאז רע ידכ ,טצעזרעפ טָאה בגג

 לָאז רע זַא ,ייברעד טנַאזעגנַא 4 ריוא םהיא טאה רע ןוא ,ןעכַאמ

 .ןעלהעצרעד עטכישעג רעד ןענעוו טינ רָאנ םענייק

 ןעועג ענייז דנאה יד זיא ןעפַא ןוא טיירב ױזַא טָא

 טא .טניטיונעג ףליח ןיא ךיז טָאה סאו םענייא ןעדעי רַאפ

 ןעדעי וצ ןעוועג דיילטימ ןייז זיא ךילדנענוא ןוא סיורג ױזַא

 ,ןעניטפרעדעכטיונ ןוא זעדנעדייל
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר יעצעז .צ ,ש

 :ױ

 .הלפת ט'םש לעב םעד

 רע טָאה םידימלת ענייז טימ ןעמאזוצ ---םשילעב ןופ תונהנתה יד

 ןוא זאטסקע אזא טימ לָאמניײק טָאה רענייק ---.טנעװַאדעג ?וש ס'ח"ב ןיא

 "יוט רעגילדנהעצ יד ןיא -- .טנעװאדעג ,םשללעב רעד יוװ ,תוקיבד

 א לֵאֹז רע ,ןעמוק םיתמ "הרשע הנומש, תעשב םהיא וצ ןעגעלפ רעטנעז

 לָאמא רע טגעלפ ןענעװאד ןעטימ ןיא --.ןעבעג תומשנ ערעײז "ןוקית,

 םעד טימ --.ןעזָאלקעװא ךיִז קרַאמ ןיא ןוא ןעזָאלרעפ שרדמה תיב םעד

 .טכיירגרעד ענייז תוגרדמ עכיוה עלא יד וצ רע טָאה הלפת ןייז ןופ חכ

 יַאוועֶג טצעי רעטנעצ רעד םורַא ױזַא זיא שזובישזעמ

 יד רע טָאה ןעגַאד ןופ .טייקגיטעט ס'םש לעב םעד רַאפ ןער

 ַאד .ןעזָאלעג טלעוו רעד ףיוא ענייז טכיל ןעלהארטש עסיורג

 ןופ ןעשנעמ ירד רַאפ ךיוה רעסיורג רעלופ ןייז ןיא רע זיא

 גידנעטשלַאפ רע טָאה ָאד טשרע .ןעטַארטעגסױרַא רוד ןייז

 טָאה רע ןעכלעוו וצ ןעמונעג ןעבעל ןייז ןיא געוו םענעי טָא

 .טיירגענוצ טייצ ?עיפ ױזַא ךיִז

 "גַאמ םעד ןעצנאג ןיא רָאנ ךיז ןופ ןיוש רע טָאה ַאד

 ןניז םענעמונעגנַא ןוא ןעכילנהעוועג ןיא ,םש לעב ַא ןופ לעט

 קלאפ ןעשידיא םעד רַאפ ןערָאװעג זיא ןוא ,ןעפרַאװעגבָארַא

 רעסיורג ןייז ,ןייז םהיא רַאפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 ,רעזייוו-געוו ןוא רערהעל

 עניצרַאה ןופ עּפורג עסיורג א ךיז םורַא טָאה רע

 ןענייז עכלעוו ,טרירטנעצנַאק ןעטייקכילנעזרעּפ עשידיא

 .ןעוועג רתסנ ןוא הלננ ןיא סיורנ
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 טיי

 ,ןינב םענעש םעד ןַאד רע טָאה ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 "עי טא ,טנעבייצעב תודיסח ןימרעט םעד טימ טרעוו סָאװ

 המשנ ?עיפ ױזַא זיא סע ןעכלעוו ןיא ,ןינב םענעש םענ

 .ועיוב ֹוצ ןעביוהעגנָא ,טּפאזעגנייא טיײקגיצרַאה ןוא

 -עטסיס רהעמ ַא ףיוא רע טָאה ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 םעד טימ ,רעהירפ יו ,געװ ןערעטיירב ןוא ןעשיטַאמ

 "עב וצ ןעביוהעגנָא ךיז קלאפ ןעשידיא ןופ ןעהיצרערעביא

 ,ןעגיטפעש

 ןוא טסיירט ןעביוהעגנַא רע טָאה ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ֿלַארעביא ןוא ןעטיירּפשרעפ וצ ןעבעל ןעשידיא ןיא דיירפ

 .ןעקיש וצ הכרב - עפש ןייז

 באטשסַאמ ןעסיורג ַא ףיוא ןעביוהעגנַא רע טָאה ָאד

 -עוו יד ןעגעוו ןענידערּפ וצ ןעעדיא ערענַאיצולָאװער ענייז

 רע טָאה ָאד ;ןעגנערב טָאנ וצ ןעשנעמ ַא ןענעק סָאװ ,זעג

 ןוא ןעשיטעָאּפ ןופ גנוריוויטלוק רעד טימ ןעביוהעגנָא דיז

 -ַאֹנ ןוא ,ןעניטפעשעב וצ ןעדיא םייב טנעמעלע ןעניצרַאה

 "אזוצ םהיא רוטַאנ ןוא טָאג טימ רעמיטניא ןוא רעטנעה

 .ןעגנערבנעמ

 ןיא םש ?עב רעד טאה שזובישזעמ ןיא נידנענהָאוו

 םירימלת יד טימ ןעמאזוצ נידנעמטש טנעוואדעג ח"ב ןופ לוש

 .ענייז

 טלהעצרעד -- רענייק לָאטנייק ךָאנ טָאה סע ןוא

 זאטסקע ןענידלאוונ ַאזַא טימ טנעװאדעג טינ -- עדנעגעל יד

 ,טנעוואדעג טָאה םש לעב רעד יװ הנוכ רעסיורג ןוא

 א ןאטסקע ןערעייהעגנואא רע טָאה סרעדנַאזעב

 "סיוא םהיא ןיא סע ןעוו סלאמאד ,ןעזיווענסיױרַא תוקיבד

 .ןענװַאד וצ ,רוביצב טינ ,תודיחיב ןעמוקעג

 "עג ןעדנעגעל ענעדעישרעפ עלעיפ ןזנוא ןענייז סע
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ש
 קלארא 7 א

 הי"
 ,דיהייזילידזלידריקד ילד יריד

 טאטע
 טא א איי

 יי

 םש לעב רעד טרעדלישעג זנוא טרעוו סע עכלעוו ןיא ,ןעבילב

 .ןענווַאד ןייז ןופ טנעמַאמ ןיא

 רע טָאה -- עדנעגעל ןייא טלהעצרעד --- לָאמנייא

 רעסעפ עלעיפ ןענייז סע ואוו ַא ,רעמיצ ַא ןיא טנעװַאדעג

 ןעגווַאד ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד ןוא ,ןענַאטשעג האובת טימ

 ױזַא ,ןעצנאטרעטנוא ןייא ןיא ןעטלַאהעג רעסעפ יד ןעבָאה

 ןייז טימ רע טָאה ןעבעק ןוא רעייפ ?עיפ ױזַא ,דיירפ ?עיפ

 .טכארבענבארַא רעמיצ ןיא ןענווַאד

 יַאװ טימ ילב עלופ ַא ןענַאטשעג זיא לָאמ רעדנַא ןַא

 ,םנעװאדעג טָאה םש לעב רעד ואו ַא .רעמיצ ןיא רעס

 טָאה ילכ ןיא רעסַאװ יד יו ,סלאמאד ןעהעזעג עלא ןעבָאה

 יד שממ טָאה סע יװ ןוא ןעננורּפשעג ןוא טצנַאטעג

 ןע'תמא ןיא .טהורעג םש ?עב םעד ףיוא סלאמאד חניכש

 דחּפ ןעסיורג ןיא טרעמיצעג דרע עצנאגנ יד טלאמאד טָאה

 סע .ןעזיוועב רעמיצ ןיא ךיז טָאה סאוו ,הניכש רעד ראפ

 םֵאה רעסַאװ םעד ןיא רָאנ ,ןעוועג רֶא העז טינ רעכָא זיא

 .ןהעז טנעקעג סע ןעימ

 תבש לבקמ רלעפ םעד ףיוא רע טָאה רעדיוו לָאמנייא

 "עג דלעפ םעד יוא ףָאש ןַאד ךיז ןעבָאה סע ןוא ,ןעוועג

 "עג ןענוואד ןייז ןופ טייצ עצנאג יד ייז ןעבָאה .טעשַאּפ

 יז ייז ןוא םיפ עטשרעדַאפ ערעייז ןעביוהעגפיוא ןעטלה

 יו ,ןהעטש םיפ עטשרעטניה ערעייז ףיוא ןעבילבעג ןענ

 ,?ידבהל ,ןעשנעמ

 רַאנ עצנאג יד תוקיבד רענידלאווג ןייז טימ טָאה רע

 וצ טָאה ןוא טכאמעג ןערעטַאלפ ןוא ןערעטיצ םורא רוט

 .טכארבעג תישארב חשעמ ןיא ןעגנורערגע

 ,ןעװעג סיורג ױזַא זיא ןענוװַאד ןייז ןופ תוקיבד יד

 עשיטָאנּפיה רהיא דלעפ ןיא ףָאש יד ףיוא ךיוא טָאה יז זַא

 ט'פושיכ'רעפ ןוא טרוכש'רעפ ןוא ,טביאעגסיוא גנוקריוו
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 טייצ עצנאג יד ייז ןעֶנייז ףדיירמ ןוא זעטססע ןעסיורג ןופ

 .ענַאטשעג םיּפ עטשרעטניה ערעווו ףיוא ןענעװַאד ןייז ןופ

 יז רעּפרעק רעצטנאג רעד טגע;פ ןענוװאד םעד תעׁשַּב

 1 יו ןייװנעטייצ טנעלפ רענייז םיִנפ רעד .ןערעטיצ רענ

 טנעפעעג טיירב ןענעלפ ןעניוא ענייז ,ןענערב רעייפ-םאלפ

 ןייק ייז ןיא ןייז טינ טנעלפ םסוג 8 ייב יז ןוא ןעביילב

 םינפ ןייז ךיז טאה טנעטמס ןעדעי ,ןעטרעמעב וצ גנונעוועב

 רעייפ א יװ טאה ןוא ןערָאװעג טיור רע זיא טא ,טרעדנעע

 ןעדעי .ןעראװעג עענש יו סייו רע זיא טא ןוא טנערבעג

 .טאהעג ריִלָאק רעדנא ןא רע טָאה טנעמַאמ

 רומע םעד ראט ןיילַא לָאמטפא טנעלפ םש לעב רעד
 לוה ןוא תנשה שאר ןופ רענא פסומ תלפת וצ ,ןענעוואד

 םוצ גידנעטש רע טנעלפ הליענ וצ רופכ םוי ןוא דעומח

 ןוא גהנמ רענידנעטש ןייז יֹוַא ןיוש זיא סע .,ןהענ דומש

 .ןעועג הקזח ענידנעטש

 רעטסכעה זיא טנייז ןענעװַאד עצנאג םסאד ביוא ןוא

 הנומש ןייז טםאה ,ןעוװענ תוקיבד ןוא זטטפקע רעגעיזילער

 רעזיד ןיא תנרדפ עטסערנ יד ראנג ןיוש ןענעוואד הרשע

 ,טכיירגרעד טכיזניה

 .ןעיוב עצנאג ןעטלעװ רע טנעלפ הרשע הנומש תעשב

 .ןערהיפנא טייקניטעט עניזיר ש טלאמאד טגעלפ רע

 גנאל רהעז םהיא ייב טנעלפ ענייז הרשע חנופש יד

 .ןערעיודעג

 טנעלפ רע תעשב ,טרעלקר ןש טָאה ןיילא רע יו ,םירָאװ

 הךיז ןענעלפ ,ןעמוקוצ "םיתפה היחמ , רעטרעוו יד וצ

 -נהעצ ןוא רעטנעזיוט יד ןיא םיתספ ענעדישרעפ ןופ תומשנ

 ןוקת א ייז לאז רע ,םהיא וצ ןוחט זאל 8 רעטנעזיוט רענילד

 ץאלפ ןעויד ייב עלייוו עננַאל : רעכירַאד טאה רע .ןעבעג

 טימ ןעדער טוומענ טָאה רע םיראוו ,ןש עביילב ןהעטש טוומעג
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 טָאה ןעמ סָאװ ראפ ,םהיא ןעגערפ ,ייז ןופ םענייא ןעדעי

 ןעבעג ןוקת ַא םהיא ןאד ,ןעוועג החדמפ הציחמ ןייז ןופ םהיא

 ,םהיא רַאפ ןייז ?לּפתמ ןוא

 רעד לָאמנייא ךיז טָאה -- ןעלעוו טלָאװ ךיא ןעוו

 עלַא יד ןייז ןקתמ --- םידימלת ענייז וצ ןעפורעגנָא םש לעב

 יירד ךיא טלָאװ ,סלאמאד רימ וצ דיז ןעדנעוו סָאװו תומשנ

 .ןהעטש הרשע הנומש טפראדעכ עצנאנ רהָאי

 גידנעהעטש ,רע טנעלפ עטיוט יד רַאפ רָאנ טינ ןוא

 ענידעבעל יד ןיא ךיוא ןאד טנעלפ רע .ןענרָאז ,הרשע הנומש

 רַאֿפ ואו ץעגרע סלאמאד טָאה רעמָאט .ןעסענרעפ טינ

 ןעדיא ַא טימ קילנמוא ןַא סעּפע טייוו ןעליימ ןוא ןעליימ

 ענייז טימ דלַאב םש לעב רעד םלאמאד סע טָאה ,ןעפַארטעג

 רעד זַא ןָאהטעג סעלַא ןיוש טָאה ןוא ןהעזרעד ןעניוא עניטכיל

 .ןערעוו ?וצינ קילנמוא ןופ לָאז דיא

 -ענרעביא לָאמס ייווצ ןענעווַאד ןיא רע טָאה לָאמנייא

 סוסה רקש, קוסּפ םעד "ירמיזד יקוסּפ, יד ןיא טנָאז

 -ַאה ןוא ןענַאטשרעּפ טינ סע ןעבָאה םיִללּפתמ יד ."העושתל

 ןעטייוצ ַא טָאה םש לעב רעד סָאװ ,ט'שודיח'ענ ךיז ןעב

 לעב רעד םעדכַאנ ייז טָאה .ט'רזח'ענרעביא קוסּפ םעד לָאמ

 יו ,ורעזענ רע טָאה טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,טרהעלקרע םש

 -ע'גרה וצ ךיז טנַאיעג ןוא ןעטירעג דרעפ ַא ףיוא טָאה ןלזג ַא

 ועטלאה תבש דלעפ ןיא ןעבילבעג זיא סָאװ ,ןעדיא ַא ןענ

 ךָאנ "סופה רקש  קוסּפ םעד בָאה ךיא סָאװ ,םעד ךרוד ןוא

 ,טהערדרעפ געװו םעד םהיא ךיא בָאה ,טגָאזענרעביא לָאמַא

 .ןעניפעג ןענעק טינ ןעדיא םעד לָאז רע

 טָאה טרּפ ןופ רעדָא לארשי ?לכ ןופ הבוט יד ביוא ןוא

 ךיוא רע טָאה ,ןייז קיספמ הלפת ןייז ןופ לָאז רע ,טרעדָאפעג

 תוקיבד ַאזַא טימ טָאה רע סָאװ םעד ץַארט ,ןָאהטעג סָאד

 "עג סע טָאה רע ןעוו .נידנעטש טנעוואדענ שפנ תוריסמ ןוא
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ׁשי

 קיספמ הלפת ןייז ןופ ןאד רע טנעלפ ,גיטיונ רַאפ ןענופ
 ָשרְדִמ .תיב םעד ןעצנאג ןיא רָאנ ךיוא רַאנַאז לָאמַא ןוא ןייז
 סא א .ןעזָאלרעפ

 ןוא ,טנעוואדעג רומע םעד רַאפ רע טָאה לָאמנייא
 ןוא ןעוועג קיספמ גנילצולּפ רע טָאה ןענעווַאד ןעטימ ןיא
 טינ ךיז טָאה סָאװ ,סָאג רעד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה
 ,יוג א ןעמַארטעג ןעטרָאד טָאה ןוא ןענופעג לוש ןופ סייוו
 םסש לעב רעד טָאה .ןעטיוקרעפ וצ ץְלָאה טאהעג טָאה סָאװ
 םהיא טָאה יו רעד ןוא טפיוקעג ץלַאה רהֹופ ַא םהיא ייב
 עב רעד ,ןיירַא שרדמח תיב ןיא ץְלָאה סָאד טרחיפענכָאנ
 ןוא ץלָאה םעד רַאפ ןעלהאצעב ןעסייהעג םהיא טָאה םש
 ,טכארבעג שרדמ תיב םוצ סע טָאה רע סָאװ ,ואפרעד ךיוא
 קנירט ןעטונ א ךיוא ןעסייהעג םהיא רע טָאה ךָאנ וצרעד
 .ןעבענוצ ןעפנארב

 -עב רענייפ אזַא ןופ ןעוועג טשאררעביא זיא יונ רעד
 : ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא גנולדנַאה

 "רעפ רע סָאװ ,ןייז טָאג רעשידיא רעד לָאז טשנעבעג --
 ץלאה רהופ יד רימ ייב לָאז סע ןעוו .קלָאפ נילייה ַאזַא טנַאמ

 רךהיא רַאפ ךיא טלָאװ ,ןעפיוק ןעוועג ערעזנוא ןופ רענייא

 ,לעיפ ױזַא ןענירק ןעוועג טינ

 ףיוא ןינע ןעצנאג םעד םש לעב רעד טָאה םעדכַאנ

 ,טרהעלקרעד ןפוא ןעדנעגלַאֿפ

 ףיוא גרטק א ןעביוא ןופ רע טָאה ןענווַאד ן'תעשב
 יד ןיא ןענהָאװ סָאװ יד ףיוא ,ןהעזרעד ?לארשי ינב וניחא
 ןערעיוּפ יד בא ןערַאנ ייז ןופ עכנאמ סָאװ ,ראפרעד רעפרעד
 טפראדעב רע טָאה .ייז טימ ןעבַאה ייז סָאװ תונובשח יד ןיא

 טָאה רע סָאװ ,טימרעד גרטקמ ןופ ליומ סָאד ןעּפָאטשרעּפ

 סָאד ןוא ןעשטנעב וצ ןעמאנ ןעבעיל ןייז ?רע םעד טכאמעג

 ןעביול וצ ?ארשי קלאפ
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 ,םנעואדעג טאה םש ?עב רעד ןעוו ,לָאמ ןעדעי ןוא

 לארשי ?לכ ןעצנאנ ןֹופ רובצ חילש רעד סלאמאד רע זיא

 עשידיא עלַא יד םלאמאד רע טָאה חלפת ןייז טימ .ןעוועג

 ןעבָאה סָאװ ,וליפֲא עניױזַא ,טכארבעג ?עמיה םוצ תולפת

 םינ ךיז ןעבָאה ןוא טרעדנאוועגמורַא ןערהַאי עלעיפ ןיוש

 .ןענַאלשוצ לעמיה םוצ טנעקענ

 .ןעוועג חלפת ןייז ןופ חכ רעד זיא סיורג ױזַא

 טלהעצרעד -- ןענווַאד ןייז ןופ חכ םעד טיט רָאנ ןוא

 וגרדמ עכיוה עלַא יד וצ רע טָאה -- עדנענעל יד זנוא

 .ןעוועג הכוז ענייז

 תאוצ ןיא טרעוו -- ענייז המשנ יד טָאה לָאטנייא

 םָאוו ,סָאד זַא ,טגָאזעג םש לעב םוצ -- טלהעצרעד ש"בירה

 עלַא יד וצ ,"ןיאליע ןיזר , עּלא יד וצ ןעוועג הכוז טָאה רע

 ווא ם"ש טָאה רע סָאװ ,רטפרעד טינ זיא ,תודוס עשילמיה

 ,רענייז הלפת רעד בעילוצ רָאנ ,טנרעלעג לעיפ רהעז םיקסוּפ

 -עג הנוכ םיורג טימ גידנעטש טא רע סָאװ ,םעד בעילוצ

 הגרדמ רעכיוה רעד וצ רע טָאה רַאפרעד רַאנ -- טנעוואד

 .טכיירגרעד רענייז
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 םומ-םשד-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,שי

 יו

 ,הליבמ ךרוד הדובע ןייז
 טלאו רעציראק סחנּפ 'ר ןעוו -- .הוקמ ןיא תוליבט ךרוד הדובע ןייז

 םוא םש לעב רעד טיָאװ ,חסּפ ראפ הוקמ ןיא ןעננאנעג ןעװעג
 לָאמַא טגעלפ םש לעב רעד -- ,ןעברַאטשעג ןעװעג םינ תועובש
 םײהַא טנעקעג טינ טָאה םידימלת ענייז ןופ רענייק -- .ןעקנירט ןייוו לעסיב גירעביא ןא ןֹוא ןעּפאה ןעסיב ןענירעביא ןא
 א ןוא ןעפורעגניירא ףיז וצ ייז סָאה ןיֵלא רע זיב ןערהאפ
 םהיא ייב ןענעלפ ןעדנעבא יד ןיא -- .ןעשנואוועג "דנוזעג יז;
 רעד טָאה םהיא ןצ רָאנ ןא ,ןערעכיורעפ רענייא רעדעי טנעלפ ,ןהענ םיײהַא ןעגעלפ יז ועוו -- .ןערהיפ ןעסעומש ןוא ןעכערפש עג ייז טימ טגעלמ רע ןוא ןעונערברעפ רענייז ַא ףלע ןיב טסעג
 .טרערעג דנעבַא ןעצנאג םעד םש לעב

 םש לעב םייב ןענעז "הוקמ , ןיא "תוליכט , יד ךיוא ןוא
 טגעלפ רע, .ןעוועג טנעכעררעפ "הדובע , רעסיורג א ראפ
 טנעלפ ןוא ",ןעננערברעפ תואוקמ ןוא תוליבט ןיא גידנעטש
 הכוו טאה רע עכלעוו וצ ,תונרדמ עסיורג יד ראפ זא ,ןענַאז
 רַאבקנאד רענייז חדובע רעזעיד טא ךיוא רע ףרטרעב ,ןעוועג
 .ןייז

 ,ענייז םירימלת יד ןעלהעצרעד ,חוקס רעד ךאנ --
 ,ןעדיירסיוא ןענעק טינ טרָאװ ןייק םחיא םימ ןעמ טנעלפ
 : ןענַאז ךיז ףיוא טנעלפ ןיילא רע ןוא

 פָאמ ןייא ףיוא ךיא ךַאמ ,הוקמ ןיא העג דיא ןעוו --
 ענעדעישרעט עלא יד סלאמאד העזרעד ףיא ןוא ,וצ ןעניוא יד
 .ןעטלעוו

 םיורג ןיא הוקמ ןיא ןחענ ןֹופ הוצמ יד טייוו יו ףיוא
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 סָאװ ,ןופרעד רימ ןעהעז ןעוועג ןעגיוא ענייז ןיא גיטכיוו ןוא

 ןעוועג טלָאװ דינפ רעד ןעוו זא ,טגָאזעג לָאמנייא טָאה רע

 -בָארא ן'חישמ טנעקעג רע טלָאװ ,הוקמ ןיא ןחעג טנעקעג

 דניירפ ס'םש לעב םעד ,רעציראק סחנּפ 'ר ןעוו ןוא ,ןעגנערב

 ,ןע'לבוט הוקמ ןיא חסּפ ראפ ןעוועג ךיז טלָאװ ,רבח ןוא

 .תועובש םיא ןעברַאטש ןעוועגנ טינ בוט םש לעב רעד טלַאװ

 םייקמ וצ ןפוא ןעדנענלַאפ ףיוא טנערעל םש ?עב רעד

 .הוקמ ןיא ךיז ןענעלבוט ןופ הוצמ יד ןייז

 רע ףרַאדעב ,ןיירא הוקמ ןיא טהענ רענייא רעדייא,

 ,ןעננערב "בלה תרבש , ןע'תמא ןופ הנרדמ רעד וצ ךיז

 עלַא ןופ ךיז ןענַאזבָא ,ןייז ?בקמ םימש תוכלמ לוע רעד ןוא

 וצ רעטייוו ןוא ןֵא טנייה ןופ ךיז ףיוא ןעמהענ ןוא דניז

 םשה ידכ ,הרובג תארי ןוא (*דסח תבהא טימ טאג ןענעיד
 ןיא יו יוזא ,םהיא טימ ןעמהירעב ןענעק ךיז לאז ךרכבתי

 ףראדעב רע ןוא ,"ראּפתא ךב רשא לארשי , טהעטש קוסּפ

 .םשה תשודק לע ןייז שפנ רסומ ךיז סלאמאד טיירג ןייז

 ןיא ךיז ןענעלבוט ןופ ןינע םעד ןענעוו טָאה םש לעב רעד

 "הוקמה תונוכ , ןעמאנ םעד טימ טפירש ןעלעיצעּפס ַא הוקמ

 ,טסַאפרעפ

 רעד טָאה ױזַא ,טנרעלענ םענעי טָאה רע יו טקנוּפ

 .טרהיפעגנ ןיילַא ךיז ךיוא םש לעב

 עועיד ןופ רענייא ,ןעטובירטַא ענייז ףרוד טָאנ ןענעקרעד רימ (*
 "ייֵוצ ַא .דסחה רוקמ רעד ןיא טָאג .דָאנג--דסח זיא ענייז ןעטובירטא
 טובירטא רעדעי ןוא ,חרובנה רוקס רעד זיא טָאנ .הרובג זיא רעט
 י"ירטא רעדעי .סיורא ןָאיצקאער עדנעכערּפשטנע יד ןעשנעמ ןיא טגנערב
 ןעו .טָאג וצ גנוהעיצעב עדנעכערּפשטנע יד םיורא םהיא ייב טפור טוב
 טרעװ ,טײהטַאג רעד ןופ דסח ןעכילדנענוא םעד ןעגעװ ןעטכארט רימ
 רימ ןעװ ןוא .טָאג וצ עבעיל רעסיורג טימ טליפרעביא ץראה רעזנוא
 ףיוא טלאפ ,טײהטַאג ןופ הרובג רעכילדנענוא רעד ןעגעװ ןעטכארט
 ןַא -- הארי -- המיא עסיורג ַא זנוא
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 םיתינעת טימ ןעגינייּפ טינ ךיז רע טנעלפ רעבירעד ןוא

 -נעמ עלַא טימ ןעקנירט ןוא ןעפע טגעלפ רע .םיפוגס ןוא

 .ךיילַג ןעש

 ןעסיב ןענירעביא ןא ךיוא רע טנעלפ רַאנָאז לָאמַא ןוא

 .ןעקנירט ןייוו ?עפיב גירעבכיא ןַא ןוא ןעּפאכ

 תונהנתה רעזיד ןיא ןיא סע סָאװ ,רעבָא םעד ץארט |

 -נייא ןיא ןייז טינ לָאז סָאװ ,סנױזַא ןעוועג טינ רָאג רענייז

 יד ךָאד טָאה ,ןעננואיושנא ןוא ןערהעל ענייז טימ גנַאלק

 .ןעבירשענוצ תונוכ עצנאג ןעסע ןייז ךיוא עדנענעל סקָלָאפ

 טָאה םזידיפח רעד סָאװ םעד ץָארט ,טָאה עדנענעל טקלָאפ יד

 -עוו ערחעל ס'םש לעב ןופ ּפיצנירּפ טּפיוה םעד טריטּפעצקַא

 ךָאד ,ןענעיד "החמש ךותמ , טָאנ ףראדעב ןעמ זא ,םעד ןעג

 ןייז ןיא וליפַא לָאז םש לעב רעד זַא ,ןעזָאלרעד טנעקעג טינ

 רעבירַאד טָאה רע .ןייז ןעשנעמ עכילנהעוועג עלַא יו ,ןעסע

 ,טכארטעב "םיהלא תדובע  ןימ ַא סלַא ןעסע ןייז ךיוא

 -נירט ןוא ןעסע עצנַאג סָאד זא ,זנוא טלהעצרעד יז ןוא

 -נערב ליומ נילייה ןייז ןיא טנעלפ םש לעב רעד סָאװ ןעק

 וצ ךיילג סע ןוא ןעמוק לעמיה ןופ רעייפ ַא טנעלפ ,זעג
 .ןעננערב לעמיה

 5עב רעד טָאה --- עדנענעל יד טלהעצרעד -- לָאפנייא

 "רעד ןיילַא םעדכאנ רע טָאה .ןעסעגעג לעיפוצ לעטיבַא םש

 ןעוועג ןוכמ ןעסע ןייז טימ סלאמאד טָאה רע זַא ,טרהעלק

 .ןעוועג נישמ תוחול עטייווצ יד ךרוד טָאה השמס סאוו ,סָאד

 ןיא ,ןעקנורטעג ןייוו לעיפוצ רע טָאה רעדיוו לָאטנייא

 ןעבָאה ענייז ראה עלא ןוא טיור ןערָאװעג רענייז םינּפ רעד

 רָאנ טפראדעב רעבָא םָאה רע, .ןהעזעגסיוא רעייפ יו שממ

 ןערהיפרעביא טכיזעג םעד רעביא דנאה ןייז טימ לָאמ ןייא

 -סיוא ןייוו רעצנאנ רעד לָאמַא טימ םהיא ןופ זיא סע ןוא

 ,"ןעראוװעג טבעוועג
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 טרהעלקרע טָאה ןיילַא רע יו ,סָאד זיא ןעמוקענ ןוא

 זַא ,"וניפמ דחּפ ,השק ןיי , :ןעגָאז ?"זח יד סָאװ ,םעד יּפ לע

 .םיוא ןייוו ןעקראטש !טבעוו קערש

 םשה ןופ טייקסיורג רעגידלאוונ רעד ןיא ךיז בָאה ךיא

 -עגנַא דחּפ רעסיורג ַא רימ ףיוא זיא ,טכארטעננייא דרבתי

 "רעפ ןייוו ןעצנאג םעד טָאה דחּפ רעסיורג רעזיד ןוא ןעלַאפ

 .ןעבירט

 טַאטש רעסיוועג ַא גידנעטש טגעלפ זיוה ןייז ןיא

 ןעבעג גנוטכא ןיילַא טגעלפ רע .ןעשרעה גנונדרַא ענעש ןוא

 ףיוא םהיא וצ ןענייז עכלעוו ,םידיסח יד ןופ רע ,ףיורעד

 .ןעציז שיט םייב םהיא טימ ןעמַאזוצ ןעלָאז ,ןעמוקעג תבש

 ץַאלּפ ןייז טגאוועג טינ רענייק טָאה שינביולרע ןייז ןהָא

 םידימלת ענייז ןופ רענייק ךיוא טנעלפ סע .ןעמהענראפ

 םינ ייז טָאה רע זיב ,ןעזָאלרעּפ טינ טדָאטש יד םידיסח ןוא

 סע ןוא .ןעשניוועג "דנוזעג ייז , א ןוא ךיז וצ ןעפורעגניירא

 טָאה ,ןהעגקעוַא םישדח עלעיפ ןיוש וליפַא טנעמעג ןעבַָאה

 ,םהיא ןעגָאז ןוא םהיא וצ ןהעגניירא טנעקעג טינ ךָאד ןעמ

 -רַאו טזומעג טָאה ןעמ .ןערהַאפ םייח ַא ןיוש ?יוו ןעמ זַא

 .טקישעג םייה ַא טינ טאה ןיילַא רע זיב ןעט

 סָאװ טימרעד ןעמַאזוצ זַא ,ןהעז וצ זיא םעלַא םעד ןופ

 ןערעי וצ םיטניא ױזַא ןוא טנעהַאנ ױזַא טנעקעג טָאה רע

 טָאה רע סָאװ טימרעד ןעמאזוצ זַא ,זהענוצ ןעשנעמ םענייא

 טכיל עסיורג עצנאג יד ןעשנעמ וצ ןעגננוהיצעב ענייז ןיא

 ןליפַא ךָאד רע טָאה ,ןעלהארטשסיוא ךיז ןופ טזָאלעג ענייז

 ךיוא ,ןניז ןעסיוועג ַא ןיא ,ענייז ןעשנעמ עטסנעהָאנ רָאג יד

 זַא ,ױזַא .ןעטלַאהעג ךיז ןופ טייוו ץנאטסיד םעניילק ַא ףיוא

 וצ ןעבָאה ייז סָאװ ,עבעיל רעכילדנענוא רעד טימ ןעמאזוצ

 ןעכילדנענוא טימ ךיוא םהיא וצ ךיז יז ןעלָאז ,ט?היפעג םהיא
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= 

 םענייז רוד םעד ףיוא סולפנייא ןייז ידכ ,ןעהיצעב טקעּפסער
 לאז ןָאיסימ-סנעבעל ןייז ידכ ,ןייז רעקרַאטש רהעמ ךָאנ לָאז
 ,ןעניורק גלָאפרע ןעסיורג רחעמ םימ ךָאנ דיו

 ,ןענעווַאדבא ברעמ טגעלפ ןעמ סָאװ ,םעד ךָאנ דלַאב
 .ןעביילקרעפ ךיז רעמיצ ןיא ךיז וצ םש לעב רעד טגעלפ
 ןענעלמ סע ,ןהעטש טכיל עסיורג ייווצ ןענעלפ שיט ן'פיוא
 .עסיוועג םירפס עלעיצעּפס םהיא ףיוא ןעניפעג גידנעטש ךיז
 ןוא "םישרק , תוינשמ :ןייז ךיוא ןענעלפ םירפס עזיד ןעשיווצ
 ,"הריצי , רפס רעד ןוא "תוחנמ , ,"םיחבז , ארמג ַא ,"תורהט ,

 -נעמ יד ןעזָאל ןעמ טנעלפ טכאנייב רענייז א ףלע זיב
 .ןעדער םהיא טימ ןוא םהיא וצ ןהעגניירַא ןעש

 -ויק רחעמ ןיוש ןעמ טגעלפ ןָא רעבָא רעגייז ַא ףלע ןופ
 טנעלפ םש לעב רעד ןוא ,םהיא וצ ןעזָאלניירא טינ םענ
 דנאנאכרוד ןעדנוטש עכילטע תודיחיב ןוא תודדובתה ןיא
 ,ןעגנערברעפ הדובע ןוא הרות ןיא

 --- עדנעגעל יד טלהעצרעד -- שדוקח חֹור טימ לופ ןוא
 -היפ טנעלפ םש לעב רעד סָאװ ,ןעכערּפשעג יד זעוועג ןענייז
 יד ןיא םחיא וצ ןעגעלפ סָאװ ,ענייז רעכוזעב יד םימ ןער
 א ףױא .ןעוועג ייז ןענייז םיסנ-ישעמ .ןעמוק ןעדנעווא
 ןעניפעג ייז ןיא רענייא רעדעי טגעלפ ןפוא ןעכילרעדנואוו
 ּייז ןיא טָאה רענייא רעדעי .טפראדעב טָאה רע סָאװ ,סָאד
 טָאה סָאװ ,ףיורעד ןענופעג ןעגנוקרעמעב ןוא ןעגנוטיידנַא
 ייז ןיא טָאה רענייא רעדעי .טקירדעג ןעצראה ןפיוא םהיא
 טימ ךיז טאה רע ןעכלעוו ןעגעוו ,ףיורעד ןענופעג רעפטנע ןַא
 -עג טָאה רענייא רעדעי .ןעדערכרוד טלָאװעג םש לעב םעד
 ףערּפשעג רעצנאג רעד זיא םהיא בעילוצ רַאנ זַא ,טביולג
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 דנעבַא ןעצנַאנ םעד טָאה םהיא וצ רָאנ זַא ,ןעוועג דנעווא ןופ

 .טדערעג םש לעב רעד

 -עג ןעשנעמ עלעיפ דנעבַא ןַא ןיא לָאמנייא ןענייז סע

 לעב םייב --- ,טלהעצרעד עדנענעל ןייא ןיא טרעוו --- ןעסעז

 ןעטלאהעג דנאנאכרוד ןעדנוטש עכילטע טָאה רע ןוא ,םש

 סאד ןעבָאה טסעג יד ןעוו ןוא .ןעגידערּפ ןוא ןעדער ןייא ןיא

 רענייא רעדעי טאה ,ןעננאגעג םייהַא ןענייז ןוא טזָאלרעפ זיוה

 ןוא טדערעג םש לעב רעד טָאה םהיא טימ רָאנ זַא ,טגָאזעג

 .ןערעדנא ןייק טימ טינ

 רַאפ ענייז ןעדנעבַא יד ןענעמדיוו טגנעלפ רע ביוא ןוא

 ,םהיא וצ ןעמוק ןעגעלפ סָאװ ,רעכוזעב ןוא טסעג עלַא

 ןוא םידימלת ענייז רַאפ רָאנ געט יד רעבָא רע טנעלפ

 .ןעטלַאה םיברוקמ

 רוטַאנ רעד ףיוא גָאט םעד רע טנעלפ ןעטסרהעמ םַא ןוא

 .ןעגנערברַאפ

 טדַאטש ן'רעטנוא ענייז םידימלת יד טימ טנעלפ רע

 "עג ןיא ןעטרָאד ייז טימ ןעגנערבראפ ןוא ןעזָאלקעװַא די

 .ןעסעומש ןוא ןעכערּפש

 "רעטומ רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעגיד'בוט םוי רעד ןיא

 ,ןעבעל ןעגידלעמוט ןוא ןעגידעכַאװ םעד ןופ טייוו ,רוטַאנ

 ןעירָאעט ענייז םיברוקמ ןוא םידימלת ענייז רַאפ רע טגעלפ

 עלַא ןענייז ןעטסרהעמ םא ,ןעלקיוורעדנאנראפ ןעקנאדעג ןוא

 -רעדנואוו ענייז עלַא ,ןעמזירָאפַא עניצרַאה ןוא ענעש ענייז

 עמיטניא עזיד ףיוא ,םילשמ ןוא ךעל'השעמ ענייפ ןוא ערַאב

 .ןעמוקעג קורדסיוא רעייז וצ ןעריצַאּפש

 ןוא דניירפ עמיטניא ענייז ןופ גנוטיילנעב רעד ןיא
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 רעביא ?יוס ןיא קעביצ-עקלול א טימ רע טנעלפ טםידימלת

 ,ןעריצַאּפשמורַא רעדלעפ יד
 ןופ ןעמזירָאּפַאלערעּפ השעמ תעשב ךיז ןעבָאה סע ןוא

 .ןעטָאשעג ןעּפיל ענייז

 -םילשמ עראברעדנואוו ענייז השעמ תעשב טָאה רע ןוא

 ,טניפשעג ךעל'השעמ
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר ועצעז .צ }

ייקייזירילרזקיקדלשלייי עטר
 .יללז

 .ט

 לעב רעד עכלעוו דרוד ןענעוו יד
 טאה םש

 .ןעּבראיורע םידיטלּת ענייז

 "ראוורע םידימלת ענייז טָאה םש לעב רעד יוזא יװ ,זעלטימ ןוא זעגעוו יד

 רעדנוזאב א טימ רע ויא םענייא ןעדעי ןופ חמשנ רעד וצ -- .ועב

 ןופ :ידיסחה ישאר יד םָאה רע יוזא יװ -- .ןעגנאגענוצ לעסילש

 דימלת א רערעייז -- .טכנאמעג םידימלת ענייז ראפ שזובישזעמ

 -- .ןעגָאז הרות םש לעב םעד ,הריטּפ ןייז ךַאנ ,לעמיה ןיא טרעה

 .רעביא םש לעב ןופ הרות יד ייז טיג ןוא םולח ןיא יז וצ טמוק רע

 םש לעב םוצ תודועס שלש וצ ײז ןעהעג דָאנ תבש ועבלעז םעד --

 ווא טייקסיורג יד -- .ליֹומ ןייז ןופ הרות עבלעז יד ןערעה ןוא

 ןעסע םוצ דיז טנעלפ םש לעב רעד ןעװ ,טנעמַאמ ןופ טייקגילייה

 ןעפעיט א ןיא סלָאמאד ועגעלפ םידימלת ענייז עלא -- .ןעשאוו

 יד טָאה רע ןעװ ,טשרע ןעכאוורע ןעגעלּפ -- .ןעקניזראפ הָאלש

 ןיא לָאמנייא ןאד םרעה םיקרוּפ דוד 'ר -- .טכאמעג "איצומה,

 תונוכ יד ןעגעװ ךיז וענעז דיגמ םעד טימ םש לעב רעד יװ ,םולח

 געכאוורע ןייז דָאנ ועטונימ עכילטע טימ -- .לּפלכמ םידי תליטנ וופ

 *יקאט "ץיקהב; שיט םייב עבלעו סָאד רע טרעה

 "טרעוו ןוא עסיורג יד ןעוועג ןענעז ןעדעישרעפ ןוא ךייר

 רעכילרעניא ןייז ןיא טָאה םש לעב רעד סָאװ ,תורצוא עלופ

 ,טנָאמרעפ טלעוו

 -עישרעפ ןוא עכייר עלא עזעיד ןופ ףליה רעד טימ ןוא

 דיז םורא ןעריזינַאנרַא וצ טצונעב דיז רע טָאה תורצוא ענער

 -לעוו ,ןעטייקכילנעזרעּפ עדנעטיידעב ןוא עסיורג ןופ עּפורג א

 "ייז טייברא רעסיורג רעד ןיא ןעפלעהסיורא םהיא ןעאז עב

 .דיז הוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,רענ

 טייקסיורג רעלופ רעד ףיוא טסואוועב ןעוועג זיא רע

 טלַאװעג טָאה רע סָאװ ,טייקגיטעט ןייז ןופ טייקניטנכיוו ןוא
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 אוי

 רע זא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא ,ןערהיפנא ןעבעל ןעשיריא ןיא
 "אזוצ ןעלָאז סָאװ ,תוחכ עשירפ ןוא עגגוי עלעיפ ןעבָאה זומ
 .ןענַארט טסַא? ערַאבטכורפ ןוא ערעווש יד םחיא טימ ןעמ

 ןעוו ,ןעוועג ענייז טייברא עטשרע יד זיא רעבירעד ןוא
 עיירטעג רחעמ סָאװ ,טצעזעב שזובישזעמ ןיא ךיז טָאה רע
 ,ןערירטנעצנַאק וצ ךיז םורא םידימלת ענעבעגעגרעביא ןוא
 טאה ןוא טעדנירגעג "םיאיבנה-תקחל, ןימ ַא ןעטרָאד טָאה רע
 ייז ןופ ןעלָאז סע ,טגיטפעשעב גנוהיצרע רעייז םימ ךיז
 קלאפ ןעשידיא םעד ראפ רעזייוו-געוו ןוא רערהעל עגיסַאּפ
 ןעלָאז עכלעוו ,רעזייוו-געוו ןוא רערהעל עניסַאּפ ,ןעמוקסיורא
 ןוא קלָאפ עשידיא סָאד ןערהיפ ןוא ןעהיצרע ןעפלעה םהיא
 עטיירב יד ןעשיווצ ןעגנואיושנא ןוא ןעעדיא ענייז ןעלָאז
 ,ןערידנאנאפָארּפ ןעטכיש-ס'קלאפ

 -אזוצ לָאז םייקגיטעט ןייז זא ,טלָאװעג טינ טָאה רע
 .ןעברַאטשבַא םהיא טימ ןעמ

 -אלממ ןוא םישרוי עגיטסייגנ טימ רעבירעד ּךיז טָאה רע
 ןייז ךָאנ ךיוא ןעלַאז עכלעוו ,ןעגרָאזרעפ טלַאװעג תומוקמ
 .ןעצעזטרַאפ טייברא ןייז טיוט

 עלא יד ןעשיווצ ענייז םידימלת יד רע טָאה טכוזעג ןוא
 ,קלָאמ ןופ ןעּפורנ ןוא ןעטכיש ענעדעישרעפ

 יד ןיא לָאז קלאפ עצנאג סָאד זַא ,טלָאװעג טָאה רע
 ענעדעישרעפ עלא יד ןזא ,ןייז ןעטָארטרעּפ ענייז רערהעל
 -אה ןעהייר ערעייז ןיא רעהעטשראפ ערעייז ןעלאז ןעסַאלק
 -עד ןוא ךילמיטסקלַאפ רהעמ לָאז טייקגיטעט רעייז ידכ ,ןעב
 טייקראבטכורפ רהעמ סָאװ טימ לָאז ןוא ןייז שיטַארקַאמ
 ,ןערעוו טשטנעבעג

 ,םענייא אזא ןעפַארטעגנָא ואוו ץעגרע רָאנ רע טָאה
 ןעלעיצ ענייז ראפ םחיא ןעק רע זַא ,טקנעדעג טָאה רע סָאװ
 ןיא זיא סָאװ ,סעלא ןיוש רע טָאה ,ןעמוק ץונוצ ןעקעווצ ןוא
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= 

 רענייא לָאז רענעי ,טעדנעװעגנָא ,ןעוועג ןעטייקבילגעמ ענייז

 .ןערעוו םיברוקמ ענייז ןופ

 -נוזעב א טימ רע זיא םענייא ןערעי ןופ המשנ רעד וצ

 רע טָאה םענייא ןעדעי ףיוא .ןעגנאגעגוצ לעסעילש ןערעד

 טעטילַאודיװידניא רעד טיול .טקריוועג געוו רעדנא ןא ךרוד

 ףיוא רע טָאה ,רעדנוזעב םענייא ןעדעי ןופ רעטקַארַאח ןוא

 "נָא ןַא םענייז רַאפ ןוא טביאעגסיוא סולפנייא ןייז םהיא

 | .ןעבראוורע רעננעה

 וטַאנ עשירעמיורט ןוא עניצרַאה ,עכאפנייא רהעמ יד

 .ןעמונעג דעל'השיעמ ןוא םילשמ ,םיתפומ ךרוד רע טָאה ןער

 ןיא םישוריפ ןוא לופלּפ דרוד --- םינלפומ ןוא םידמול יד

 "תמכח ןיא סיורג ןענעז סָאװ ,יד ןוא םישרפמ ןוא דומלת

 םעד ףיוא ןעירָאטנעמַאק ענייז ךרוד רע טָאה ,ןעוועג רתסנה

 י-ע רעגנעהנַא ענייז סלא הלבק-ירפס ערעדנא ןוא רהוז

 .ןעברָאװ

 יד ןעמוקעגנָא גנירג יוזא םהיא זיא גידנעטש טינ ןוא

 ,ןעפרַאװעג גיוא זא טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,טייקבילנעזרעּפ

 יא ןוא גידנעטש טינ .ןעברעוורע וצ דימלת א םענייז ראפ

 ענייז גנונעקרענא יד ןעמוקעגנָא גנירג יוזא םהיא זיא לארעב

 ןעבעגנייא םהיא סע ךיז טנעלפ לָאמטּפָא .ןעברעוורע וצ

 .ףּפמַאק ןערעווש ןוא ןעדנערעיוד-ננַאֿל א ךָאנ טשרע

 ןייז ךינ יוזא טינ רע טָאה שזובישזעמ ןיא וליפא ןוא

 עטשרע יד ןעטרַאד טָאה רע .ןעברָאװרע גנונעקרענא עלופ

 "נָא טזומעג גנונעקרענא ןייז ראפ הּפמַאק ןערעווש ַא טייצ

 .וערהיפ

 וליפא ןערהיפ טזומעג רע טָאה םענייז ףּפמַאק םעד ןוא

 יַאנ זיא רע עכלעוו ןופ זעהייר יד וצ ,ןעשנעמ עניוזא טימ

 "ענ קלאפ ןעשידיא ןופ ןעטכיש ערעדנא עלא וצ יו ,רעטנעה

 .וענַאטש
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 "עמ ןופ םידיסח יד זא ,זנוא טלהעצרעד עדנענעל יד

 לעב םעד טימ ןעוועג ןעדעירפוצ טינ רהעז ןענעז שזובישז

 סרעדנוזעב .טצעזעב טדָאטש רעייז ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,םש

 ןופ םידיסחה-ישאר יד םהיא וצ ןעניוצעב טכעלש ךיז ןעבָאה

 .סעקרוּפ דוד 'ר ןוא טיציק ףלָאװ 'ר ,טייצ רענעי וצ טדָאטש
 ,ןעפורעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו טימ ,בוט םש לעב ןעמַאנ רעד

 א רַאפ , םוראוו ,טניליברעפ ןעניוא ערעייז ןיא םהיא םָאה

 ",םש לעב ןעמָאנ רעד טינ טסַאּפ קירצ

 טינ ןוא ,טגעיזעג ךָאד ךילדנע רעבָא טָאה םש לעב רעד

 -נעביוא ייווצ יד ךיוא רָאנ ,םידיסח ענירעביא עלא יד רָאנ

 ןוא עטסיירטעג ענייז ןענעז ,ערעייז רערהיפ עטנַאמרעד

 .ןעראוועג םידימלת עטסנעבעגענרעביא

 "רעד עדנענעל עדנעגלַאפ יד םעד ןעגעוו טרעוו סע ןוא

 : טלהעצ

 ,טאהעג דימלת םענעביוהעגנ א רָאנ עדייב ןעבָאה ייז

 רע טָאה .ןערָאװעג קנארק דילרהעפעג גנולצולּפ זיא רעכלעוו

 ,טזָאלעג טינ ןעבָאה רעבָא ייז .ןעפור םש לעב םעד טלַאװעג

 טָאה ,טכעלש רהעז טלאה רע זא ,ןהעזעג טָאה דע ןעוו

 םש לעב םעד ךָאד ,רערהעל ענייז ןופ ןעליוו םעד ןענעג ,רע

 .ןעפורעג

 ,ןעוועג טעּפש וצ רעבָא ןיוש זיא סע

 .טסישעג תומחה ךאלמ םעד לעמיה ןופ ןיוש טָאה ןעמ

 םהיא ראפ ןעק רע זא ,טנַאזענ םש לעב רעד םהיא טָאה

 טָאה רע ,ןהעגקעוַא טלעו רעד ןופ זומ רע .ןוהט טינ רָאג

 .טנַאזענוצ ןדעדזג ןיא ץַאלּפ ַא רעבָא םהיא

 רעד טָאה ,ןעגנאגעג םייה א זיא בוט םש לעב רעד ןעוו

 ףעד סָאװ ,סעלא ענייז רערהעל יד ןעבענעגרעביא רעקנארק
 ,טנַאזעג םהיא טָאה םש לעב

 לָאז רע זא ,ןעמונעג ףכ תעיקת א םהיא ןופ ייז ןעבָאה
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 בוט-םשילעב לארשי 'ד רעצעז ,צ .ש
 דייטשיש יא

 ,סעלא ייז ןעלהעצרעד ןוא ןעזיי:ועב טוט םעד ךָאנ ייז וצ ךיז

 .ןעמוקעגרַאפ ןַא חריטּפ ןייז ןופ םהיא טימ זיא סָאװ

 דימלת רעד ייז וצ ךיז טָאה טיוט ןייז ךָאנ טייצ קיטש א

 זַא ,טלהעצרעד ייז טָאה ןוא ,ןעזיוועב םולח ןיא ךילקריוו

 ןעטייווצ םוצ ?כיה ןייא ןופ ?עמיה ןיא רע זיא טיוט ןייז ךָאנ

 ואווא ,לכיה א וצ ןעמוקעגוצ רע זיא טצעלוצ .ןעננאנעגמורא

 ןוא טצעזעגסיוא ןעציז "אלכיה-ינב , יד ןעפארטעג טָאה רע

 ,טגָאזעג הרות ייז רַאפ טָאה םש לעב רעד

 -רעביא םש לעב ןופ הרות יד ךיוא ייז טָאה דימלת רעד

 .ועבעגעג

 םש לעב םוצ ןעגנאגעג תבש ןעבלעז םעד ךֶאנ ייז ןענעז

 יד שיט םייב ןענַאז טרעהעג םהיא ןוא תודועס שולש ףיוא

 נב, יד רַאפ לעמיה ןץפיוא טָאה רע סָאװ ,הרות עבלעז

 ,טנַאזעג "אלכיה

 ןענעוו סעדנענלַאפ טלהעצרעד עדנענע? עטייווצ ַא ןוא

 ענייז ןענעז םילודג רעשזובישזעמ ענעי טָא ױזַא יו ,םעד

 .ןערָאװעג םידימלת

 דוד 'ר טגעלפ ,םש לעב ןופ דננתמ רעסיורג ַא גידנעייז

 ךדיז םידימלת ענייז ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא סעקרוּפ

 ,םש לעב םעד רעביא ןעכַאמ גיטסול גירנעטש

 עגנוי יד ןופ רענייא זַא ,טכאמעג לָאמנייא דיז טָאה

 טָאה ,ןעוועג םיברוקמ ס'םש לעב ןופ ןענייז עכלעוו ,טייל

 .ןעמאקלַאפרעפ טלָאװעג הרותה תעירי ןיא ךיז

 רֹוד 'ר וצ ןהענ ןעסייהעג םש לעב רעד םהיא טָאה

 םעוו רעמָאט זַא ,טגָאזעגנַא ייברעד םהיא טָאה ןוא ,סעקרוּפ

 טִינ םהיא סע לָאז ,םהיא ןופ קזוח טכאמ ןעמ יוװ ,זןערעה רע

 .ןערעפטנע טינ רָאג ןוא גידנעטש ןעגייווש אז רע ,ןערַאַא

 םעיינ םעד ןעטעבעג סעקרוּפ דוד 'ר טָאה לָאמנייא
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 םומ-םשי-לעב לאושי 'ר רע צ עו .צ .ׁש

 ס'טש לעב םעד ןעגעוו סעּפע םהיא לֶאז רע םענייז רימלת
 ,ןעלהעצרעד םיכדד

 עב רעד תעשנכ זַא ,טלהעצרעד דךימלת רעד םהיא טָאה
 -אר תוקיבד עגידלאווג רע טָאה ,ןעסע םוצ ךיז טשאוו םש
 ןוא ,סלאמאד טנעמַאמ רעד זיא נילייה ןוא סיורנ ןוא סלאמ
 היכז יד טינ ןעבָאה םש לעב ןופ ראגאֹז םידימלת עטסערג יד
 א ןָא סלאמאד טלאפ סע .ןענחָאװ-וצייב טנעמַאמ ןעזיד
 ןעכאוורע ייז .ענייז םידימלת עלַא יד ףיוא ףָאלש רעפעיט
 איצומח תכרב יד ןַא טביוה םש לעב רעד ןעוו ,ןַאד טשרע
 ,ןעכַאמ וצ

 םעד ןופ טכאלענסיוא קרַאטש דוד 'ר ןַאד דיז םָאה
 ,ןעפַאלשנייא טינ טעװ רע זַא ,טגָאזעג טא7 רע ,םעלַא

 לָאז רע ידכ ,ןעפַאלשעגסױא םוג פָאמנייא ךיז רע טָאה
 ,ןעמוקעג םש לעב םוצ ןוא ,ןעלחיפ רעטנומ ןוא שירפ דיז

 טימ לָאז רע ,ןעדַאלעגנייא םהיא טָאה םש לעב רעד
 .ןעסעטימ םהיא

 -אוועג ןעסע םוצ ךיז טָאה םש לעב רעד ראנ יו ןוא
 ,ןעקנוזרעפ ףָאלש ןעפעיט ַא ןיא דוד 'ר זיא ,ןעש

 ן'םיוא זיא רע זַא ,ט'םולח'עג םהיא ךיז טָאה סע ןֹוא
 תונוכ יד םש לעב םעד ןעטרָאד טרעה רע ןוא ,ףױרַא ?עמיה
 טימ ל9לפמ ךיז ןיא דינמ רעד ןוא ןעגָאז םידי תליטנ ןופ
 טיול טינ ןענעז תונוכ ענייז זַא ,ףיוא םהיא טזייוו ןוא .םהיא
 פעב רעד יװ ,טרעהעג רע טָאה רעטייוו ,י"ראה תונוכ יד
 ןיא , זַא ,טרעפטנעעג תונעט ענייז ףיוא דינמ םעד טָאה םש
 זַא ,ןייז הדומ י"ראה רעד ךדיוא טעוװ רוד ןעכאווש רעזנוא
 ,בונעג תונוכ עניימ זנוא ראפ ןענעז סע .טכערעג ןיב ךיא
 ."רהעמ ןייז ןוכמ טינ ןענעק רימ

 ןוא ןענערפ י"ראה םעד ןעננאגעג ייז ןענעז םעדכַאנ ןוא
 ןיב ,ןעמוקעגרַאפ ?וּפלּפ רעגידלאווג ַא יז ןעשיווצ זיא סע
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ש

 "כָאנ טזומעג םש לעב םעד ךילדנע דָאד טָאה י"ראה רעד

 .ןעבעג

 .טכאוורע ףָאלש ןופ דוד 'ר טָאה טנעמַאמ םעד ןיא ןוא

 .ןעכאמ איצומה הכרב יד םש לעב םעד גידנערעה

 ריז טָאה רעכלעוו ,דיגמ רעד טָאה םעד ךָאנ דלאב ןוא

 ןעביוהעגנַא ךיז ,ןעניפעג טסעג יד ןעשיווצ ךיוא סלאמאר

 יד טיול טינ ןענעז תונוכ יד זַא ,םהיא טימ ןייז וצ ?55פמ

 ,י"ראה תונוכ

 ויא זַא ,טרעפטנעעג םש לעב רעד םהיא טָאה ףיורעד

 זַא ,ןייז הדומ י"ראה רעד ךיוא טעװ, רוד ןעכַאװש ןעזיד

 ."טכערעג ןענעז רימ

 ? ןעזייוועב סע רהיא טנעק ױזַא יו ---

 םעד זיא --- ןייז תודע ןיימ סעקרוּפ דוד 'ר לָאז ---

 לעמיה ןיא טשרע טָא טָאה רע -- ןעוועג רעפטנע ס'םש לעב

 .ןעוועג םיכסמ רימ טימ טָאה י"ראה רעד יו ,טרעהעג
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 בוט-םשילעב לאושי 'ר ױ"עצ עז ,צ ,שי

 גנוצעזטרָאפ

 לעב רעד -- .ם"במר ןערעװש א ףיוא ךיז טרעטַאמ ףירח לארׂשי 'ר

 םהיא טרעפטנערעפ ןוא םהיא וצ טמוק ןוא סע טלהימרעד םש

 ןעביוהעגנָא טָאה םש לעב רעד ןעװ ,טנעמַאמ םעד ןיא --- .סעלַא

 תופסות רערעװש ַא ףירח לארשי 'ר רַאפ זיא ,ןענגַאז ס'ןננע ענייז

 ןוא טלהיפרעד סע טָאה םש לעב רעד -- .!ערָאװעג טרעפסנערעפ

 עניימ ,ָאי א :ןעפורעגנָא לארשי 'ר םוצ ךיז רע טָאה תוחילס יד ךָאנ

 לעב רעד -- .ןעגָאז תופסות א ףיוא טשּפ ןערעייט א ןענעק "ס'וגנע,

 ,גלפומ ןרמל א --- .לעמיה ן'פיוא ץאלַאּפ םענעש א ןיא הרות םגָאז םש

 תרשמ רעד -- .ןעסיירנירא ץַאלַאּפ ןיא ךיז לי ,דגנתמ א רענייז

 ףיזו טרעה ןוא רעטסנעפ םייב ףיז רע טלעטש -- .בא םהיא טסיוטש

 ,ןייא הרות רעד ןיא

 ,ןעפַארטענ טינ טָאה םש לעב רעד ןעוו ,זַאד ךיוא ןוא

 טָאה רע יו ,טרהעקרעפ טקנוּפ טזָאלענסיױא ךיז טָאה סע ןעוו

 "נואוו םזידיסח רעד טָאה םעד ןיא ךיוא --- טגָאזעגסיױארַאפ

 -ַאּפ רע טָאה ןעטנעמַאמ עזעיד ןיא ךיוא ,ןהעזעג עסיורג רעד

 "לב םש לעב ן'רָאפ ייז ןופ לָאז רע ןענופעג לַאירעטַאמ ןעניס
 .ןעטכעלפ ןעצנארקדזעמ

 לעב רעד טָאה---עדנענעל יד זנוא טלהעצרעד---לָאמנייא

 .וועשיטסירַאק ןיא ןעטלאהעג תבש םש

 רעביא ןיא רעכלעוו ,שריה 'ר ,דיגמ טדַאטש רעד טָאה

 ןהעז ךיז טלָאװעג טינ ,ןעוועג טמחירעב דנענעג ןעצנאג םעד

 םש לעב ןופ רענגעג רעסיורג א זיא רע םוראוו ,םהיא טימ

 .ןעוועג

 .ןערָאװעג קנַארק ךילרהעפעג רעטכאט ןייז זיא גנולצולּפ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צעז .צ ,ש

 לָאז רע ,ןענַאטשענוצ קרַאטש ענייז יורפ יד םהיא וצ זיא

 .ןעמהענ םחיא ייב תולונס םש לעב םוצ ןהעג

 -עגקעװַא םש לעב םוצ שריה 'ר זיא ןעליוו ןייז ןענעג

 םייהקנארק ט'רעטכאט ןייז ןעגעוו םהיא טָאה ןוא ןעגנַאנ

 .טלהעצרעד

 "עג הלוגס עדנעגַאפ יד בוט םש לעב רעד םהיא טָאה

 א רעטכַאט ןייז ןופ טעב םעד רעביא לָאז רע :ןעבענ

 ןעבינ ןוא יז ןעכַאקבַא ןוא ןעסיירוצ זהוחה עצראווש

 .(* רהיא ןופ ּפוז לעסיבא רהיא

 רעזעיד ןיא טאהעג הנומא גינעוו רהעז טָאה שריה 'ד

 .ןעוועג רעדיוורעד רחעז םהיא וצרעד דָאנ זיא יז ןוא הלונס

 לעציּפש ַא םש לעב םעד ןעסַאלשעב רעבירעד טָאה רע

 .ןערעוו דילרעכעל ןוא גיליב לָאז רע ןעכלעוו ךרוד ,ןוהטבָא

 רעד זא ,יורפ ןייז טנַאזעג רע טָאה םייהא גידנעמוק

 -פיונוצ :ןוהט סעדנעגלַאפ ןעסייהעג םהיא טָאה םש לעב

 עניילק ַא ןעמאזוצ ןענרעלבָא ןוא םידימלת ענייז עלא ןעמהענ

 -יירגוצ יז לָאז "םויס , ןופ "הדועס , רעד ראפ ןוא "אתכסמ,

 הלוח םעד ןעבעג לָאז ןוא עטעליוקעג א ןהוה עסייוו א ןעט

 .ןערעוו דנוזענ יז טעוו ,ּפוז לעסיבַא

 רהיא טָאה ןַאמ רעד יװ ,זוהטענ סעלַא טָאה יורפ יד

 .ןערָאװעג דנוזעג דילקריוו זיא רעטכָאט יד ןוא ,ןעסייהעגנ

 הרושב עטוג יד ןעגָאזנַא לענש ןעפַאלעג שריה 'ר זיא

 לעסיב ןעש א ףיוא טכירעג ךיז טָאה רע ןוא םש לעב םעד

 .סַאּפש

 טָאה ,ןעטַארטעגרעביא לעווש יד רָאנ רעבָא טָאה רע יו

 : םהיא וצ ןעפורעגנַא םש לעב רעד ךיז

 ?עב רעד .ןעטכארטעב השעט א יװ ,טינ רהעמ סע ףרַאדעב ןעמ (**

 "רומאהשעמ,} עניוזא טימ ּדיז ןעצונעב ןופ ןעװעג טייוו זיא םש

 .תולונס
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 ףומ"טשילעב לארשי 'ר וע צעז ,צ .ׁש

 טקנוּפ ןוהטעג טסָאה ֹוד זא ,סייוו דיא ,סייוו ףךיא --

 וד ןא ,ריס ביולנ .ןעסייהעג ריד בָאה דיא יו ,טרהעקרעפ

 וד ,טלעטשענ רחאפעג רעסיורנ א ןיא םעד ךרוד ךדיז טסָאה

 רעסיורג רעד .טלעיּפשרעפ טינ רעטכַאט ןייד רועיש טסָאה

 ןוא ןעוועג ןינמ ריד ףיוא טָאה הרות ןייד ןופ רעבָא תוכז

 .טעטערעג רעטכאט ןייד ןופ ןעבעל סָאד טָאה

 םעד--עדנענעל יד טנידנערעפ--ןַאד טָאה שריח 'ר

 ןִא סלָאמַאד ןופ ויא ןוא ןהעזרעד םש לעב ןופ חכ ןעסיורג

 ,ןערָאװעג דיסה רעסייה ןייז

 ,הלננ ןיא סיורג יוזא טקנוּפ ןעוועג זיא םש לעב רעד

 עלעיפ םידימלת ענייז ןעשיווצ ףיז ןעבַאה סע ,רתסנ ןיא יו

 ןיא תועידי ענייז רעבא זעוו .,וענופעג םינואנ עטמהירעב

 רע טלָאװ ,ןייז עשינואג ןעוועגנ טינ זעלַאז םיקסוּפ ןוא דומלת

 םידימלת סלא םינואנ עניוזא ןעבַאה טםנעקעג ןעוועג טינ

 .ענייז

 טימ ענייז םידיסלת-םינואנ עלא זעדער םעד רעסיוא

 ,תואיקב ןוא תופירח רעסיורג ןייז ןענעוו גנורעטסייגעב סיורג

 עסיורג יד טימ טלָאװעג טינ לָאמנייק רעבָא טָאה רע

 ראפ טינ ייז טנעלפ רע ,ןעריצלַאטש חלגנ ןיא ענייז תועירי

 טלאוװעג טָאה רע .זעוייווסיורא םוקילבוּפ ןעטיירב םעד

 עטונ יד טינ ויא רקיע רעד זא ,ןעכיירטשרעטנוא טימרעד

 תרובע ןיא הנרדמ עטסכעה יד זא ,ץרַאה עטוג סָאד רַאנ ,טָאק

 .ןעכיירגרעד תונואנ ןהָא וליפא ןעמ ןעק 'ח

 םעיינ א ןענעװ טלעדנאהעג רעֶבָא ךיז טָאה סע זעוו

 ןוא תונואנ ןייז טימ ךיוא ךדיז רע טָאה ,ןענרעוורע וצ דימלת

 נלָאפרע טימ גנאלרעפ ןייז ףיז לָאז סע ,טצונעב תופירח
 ,ןעניורק
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעו .צ ,ש
= 

 יד זנוא טלהעצרעד---תופירח ןוא תונואג ןייז ךרוד ןוא

 ףירח לארשי 'ר ךיוא ןעבעגעגנייא םהיא ךיז טאה---עדנעגעל

 .ןעברעוורע וצ רעגנעהנַא ןא םענייז ראפ

 טאה--טלהעצרעד עדנעגעל א ןיא טרעוו---?ארשי 'ר

 רענגעג רעסיורג א זיא ןוא טנעקעג םש לעב םעד ךילנעזרעּפ

 .ןעוועג רענייז

 ןוא ס"ש ןיא הטיש א סיּפע ןע'לארשי 'ר זיא לָאמנייא

 ןוא טלהיפרעד סע טָאה םש לעב רעד .ןעוועג השק ם"במר

 טיול סעלא םהיא טָאה ןוא םהיא וצ טזָאלעגקעװא דךיז טָאה

 .טרעלקרע טשּפ ןעגיטביר םעד

 : טגָאזעג סלָאמַאד לארשי 'ר םהיא טָאה

 "ענ טָאה רהיא סָאװ ,טשּפ רעד זא ,זיא תמא רעד ---

 יקַאט ךייא ךיא טלָאװ ראפרעד ןוא רעטונ ַא רהעז זיא ,טנַאז

 .זייז טינ םש לעב ןייק טלָאז רהיא ןעוו ,טאהעג בעיל

 טָאה לארשי 'ר סָאװ ,טכאמעג ךיז טָאה לָאמַא ךָאנ ןוא

 סָאד דיוא ןוא ,טרעטאמענ ןינע ןערעווש א ףיוא םיּפע ךיז

 טָאה ןוא זעמוקענרעטנוא םש לעב רעד םהיא וצ זיא לָאמ

 טָאה לארשי 'ר ןוא .טרעלקרע טשּפ ןעגיטכיר םעד םהיא

 םעד םהיא טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאזעג לָאמארעדעיוו םהיא

 .טגָאזעג לָאמ ןעטשרע

 ןהוז ס'לארשי 'ר זַא ,טכאמעג יוזא דיז טָאה ךילדנע

 .זערָאװעג קנארק דילרהעפעג זיא

 םוצ לָאז רע ,ןענַאטשענוצ םהיא וצ זיא ענייז יורפ יד

 .ןערהַאפ םש ?עב

 טָאה רעבַא רעטעּפש .טלָאװעג טינ רע טָאה רעהירפ

 ---ןעבעגכַאנ טזומעג רע

 טכַאנ עטשרע יד םש לעב םוצ ןעמוקעגנָא זיא רע ןוא

 .תוחילס זופ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צ עז .צ .ׂש

 ןייא ןופ טגָאזעג ?ארשי 'ר טָאה לוש ןיא תוחילס ייב
 ..ןוח םעד טימ החילס

 טנעלפ ןילַא םש לעב רעד זא ,ןייז טגעלפ גהנמ רעד ןוא
 יד ןוא "ןונחו םוחר לא םעד ןעטעבראפ ןוא ןהעג דומע םוצ

 רענייא ךָאנ ןעוו, זא ,ןענַאז טנעלפ םש לעב רעד "יס'וננע
 טלָאװ ,ןעגָאז "ךמש םוחר לא, ךיא יו יוזא םנעקעג טלָאוװ
 "'טבארבענּפָארַא ן'חישמ ךיא

 ץנַאג ןיא ,ןעגנאנעגקעווא דומע ןופ זיא ןזח רעד ןעוו
 .ןעטראוו םש לעב ן'פיוא ןעבעילבעג לחק

 טאה רע ,לייוורעד טכארטרעפ דיז טָאה לאושי 'ר ןוא
 ,טפעיטרעפ תופסות ןערעווש א ןיא ךיז

 -נִא טָאה ןוא דומע םוצ ןעגנאנעגוצ זיא םש לעב רעד
 רעגייטש ןייז יו ",וננע , ןוא "םוחר לא, ןעגָאז ןעביוהעג
 .ןעוועג זיא

 חומ ןיא טשּפ רעגיטכיר רעד טָאה סלָאמַאד טקנוּפ ןוא
 ,ןוהטענ ןייש א לארשי 'ר ןֹופ

 ןוא ,ןענַאז תוחילס סָאד טנידנעעג טָאה םש לעב רעד
 ןעדער וצ ןעביוהנָא ןעזיוועב טאה לארשי 'ר ךָאנ רעדייא
 : םחיא וצ ןעפורעגנַא םש לעב רעד ךיז טָאה ,םהיא םיפ

 חופסות ןיא לע'טשּפ טוג א ןעק רעניימ "וננע , רעד ---
 .ןענַאז

 רענעבעגרעביא ןא ףירח לארשי 'ר זיא ןַא ןַאד ןופ ןיא
 ,ןערָאװעג םש לעב ןופ דימ?ת

 -רעד םסעדנענגלָאפ טרעוו עדנענעק רעכילנהע ןא ןיא
 : טלהעצ

 -טג ,גלפומ ןדמל א ,דמלמכ א ךיז טוגח שזובישזעמ ןיא
 רעד ןוא ,ןעוועג םש לעב ןופ רעננעג א ןיא רעכלעוו ,ןענופ
 ,ןייז ברקס םהיא 'ח תדובעל טרַאנעג רהעז טָאה םש לעב
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 ופ-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 ןיא דמלמ רעד טאה טכַאנוצ-גַאטיידפ א ןיא לָאמנייא

 "נעש םעד ףיוא , זיא רעכלעוו ,ץַאלַאּפ םענעש א ןהעזענ םיַלח

 ".ןעוועג טעטַאטשעגסױא ןפוא ןעטס

 ךרוד ןיהַא טאה ןוא ןעננאנענוצ ץַאלאפ םוצ רע זיא

 לעב רעד יוװ ,ןהעזעג רע טָאה ,טקוקעגניירא רעטסנעפ םעד

 .םיברב הרות ירבד ןעטרָאד טע'שדרד םש

 ראּכ ןיא גינעווניא טָאה ןוא 'ויט םוצ ןעפַאלענוצ רע זיא

 .ןהעגניירא טלַאװעג ץיַאכ

 טָאה ,ןענַאטשעג ריט םייב זיא סָאװ ,רעבָא תרשמ רעד

 טזאלעג טינ םהיא טאה ןוא ןעסױטשעגּפָא רימ ןיפ םהיא

 .ןהענניירא

 טָאה ןוא טלעטשעגקעווא רעטסנעפ ןעבענ ליז רע טָאה

 | .טרעהעגנייא םש לעב ןופ הרות דעד ןיא דיז

 םָאה ,ןענַאטשעגפיױא הירפ רעד ןיא רעבָא זיא רע ןעוו

 -רעפ ,ןעטכענ טרעהעג טָאה רע סָאװ ,הרות עצנאנ יד רע

 .ןעסענ

 "םורא רענעגושמ א יוװ ,דמלמ רעד זיא גאט ןעצנאנ א

 "עג םש לעב ןופ יאבג רעד םהיא וצ זיא טכטאנרַאפ ,ןעמַאלעג

 שלש ףיוא םש לעב םוצ ?עדאלעגנייא םהיא טאה ןוא ןעמוק

 .תודועס

 רע סָאװ ,הרות עצנאג יד ןעטרָאד טרעהעג טטה דע ןוא

 -- טרעהעג םולח ןיא טכאנייב ןעטכענ טָאה

 .ןערָאװעג דיסח ןייו רע זיא ןַא טלָאמַאד ןופ ןוא

 ,םעד ןעגעוו עדנעגעל עדנעגלַאפ יד ךיוא זיא ןעש תמא

 .ןעברעוורע רעגנעהנַא ענייז טנעלּפ םש לעב רעד יו

 םש לעב ןופ רענגעג א ןיא רודהיילודנ יד ןופ רענייא

 .ןעוועג

 םולח ןיא רע טָאה םכַאנױצ-טטיירפ א ןיא לאמנייא

 י "ראה ןעשיווצ תקולחמ א ןעמוקעגראפ זיא םע זא ,ןהעזעג
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 בומ"םשילעב לארשי 'ד יעצעז .צ ,ׁש

 עסיועג א ףרשדעב ןעמ יוזא יו ,םעד ןענעוו םש לעב ןוא

 .ןעשטייטסיוא "רחוז , ןיא עלעטש

 ןועמש 'ר וצ עדייב ייז ןענעז תועד יקולח ןעננַאל ַא ךָאנ

 רעטצעל רעד ןוא ,ןעגנאענעגוצ ,דחוז ןופ רּבחמ רעד ,יאחוי ןב

 ,טכערעג ןעבעגענבָא י"ראה םעד טָאה

 .ןעבעילבעג ןעדעירפוצ םינ רעבַא זיא בוט םש לעב רעד

 ןב ןועמש 'ר ןוֿפ טעטיראטיוא םעד ראפ ךיוא ךדיז טָאה רע

 .ןעניוב טלָאװעג טינ יאחוי

 : ןעמורעגנא יאחוי ןב ןועמש 'ר וצ ךיז רע טָאה

 רבחמ שדוקח חור טיפ ךָאד וד טסָאה רחוז םעד ---

 .ןענערפ ןיילא טאנ ריפָאל ַאט .זעוועג

 .ןעפורעגסיוא טאה ןוא ?עמיח ןופ ?וק תב א סיורא זיא

 ,םש לעב ןופ רעד זיא רחוז ןיא טשַּפ רע'תמא רעד זא

 ףעדנעביוא רעד טָאה תודועפ שלש תעשב ןענרַאמ ףיוא

 ףחוז ןיג טשּפ םענעי טא םש לעב ןופ טרעהעג לודנ רעטנַאמ

 ,טרעהעג םולח ןיא טָאה רע סָאװ
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 ֿבוט-םשד-לעב לאושי 'ר רע צ עז ,צ .ׁש
 שי

 אי

 םידימלת ענייז וצ םש לעב ןופ ןעגנוהיצעּב יד

 טינ רע טאה עלעיפ -- .םידימלת ענייז וצ םש לעב ןופ ןעגנוהיצעב יד

 ףיוא ייז טגעלפ רע ,ןעטלאהעגסיוא ןעקנירט ןוא ןעפע טימ רונ

 ףיז טרהיפ רע -- .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ראפ דלעג ןעבעג

 ןעטבעילעב ןייז ןופ דניק ַא ,לעגניא ןעגירהעיךעבעיז ַא טימ םורא

 ןיז םענייא ןעדעי ףיוא טרעדָאפ ןוא ,תיל;רמ ריאמ 'ר ,דימלת

 רינמ רעשטירעשזעמ םעד--.ןרעדנואוועב וצ עמיטש ענהעש ןוא עסיז

 "עג ךָאנ םהיא טאה ןוא שוובישזעמ ןיא הריד ַא ןעננודעג רע טאה

 .האצוה רעד ףיוא דאו א ןעדליג ףלעווצ ןצרעד ןעבענ

 םש לעב רעד טָאה -- טלעוו רעד ףיוא ןעמוקענ ןיב ךיא

 ןיב ךיא .'ה תדובע ןיא ףרד םעיינ א ןעזייוו וצ --- טנַאזעג

 ,קלָאפ ןעשידיא ןופ לוע םעד ןעכַאמ רערעווש ןעמוקעג טינ

 ןעכלעוו ךרוד ,געוו רעגיצנייא רעד .םהיא ןערעגנירגראפ רָאנ

 .עבעיל זיא ,ןעמוק טָאג וצ זעק ןעמ

 םוצ עבעיל ןיא הרות רעד וצ עבעיל ,טָאנ וצ עבעיכ

 ,קלָאפ ןעשידיא
 עכילדנענוא ,רערעדנא ןייק יו ,דילקריוו טָאה רע ןוא

 -ָאס ןעדעי ןיא ןיא ןוא ,טנָאמרעפ ןעדיא ןעדעי רַאפ עבעיל

 רַאפ ךיוא רָאנ ,725 םעד ראפ רָאנ טינ ןעוועג טיירנ טנעמ

 ,ןייז ךיז שפנ רסומ ,טרּפ ןעדעי

 .גירנעטש תיכז א ךיז ףיױוא טניפעגנ רענייא רעדעי ,

 א ןעדיא ןעדעי ףיוא ךיוא גידנעטש רע ףרַאדַאב רעבירַאד

 ,זיא ןעדיא עלַא ןופ "הושה דצ , רעד םוראוו ,ןעניפעג תוכז

 ."םירשי םלכ ,םירוהט םלכ ,םיקידצ םלכ ןענעז ייז סָאװ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר -עצעז/ ,צ ,ּׂש

 םידימלת ענייז ןופ טענייא ןעהעזעג רע טָאה לָאמנייא ןוא

 :ןעפורעגנָא םהיא ֹוצ ךיז רע טָאה .ןעשוק ןחוז םעניילק ןייז

 ןעדעי ףיא כָאה ,בעיל ןהוז ןייר טסָאה וד יו ,ךָאנ רהעמ ?עיפ

 א ךיא ?היפרעד ,ןעדיא ַא העז ךיא ןעוו .םעיל ?ארשימ םדא

 ןוא ןעפרַאװ ףךיז זלַאה םעד ףיוא םהיא ,גנאלרעפ ןעקרַאטש

 עניימ רעבָא קירדרעטנוא ךיא .ןעשוקסיוא םהיא רבא ןעדעי

 ,"ןעלהיפעג

 יױוט םש לעב רעד טָאה לאושי תכבהא  אזַא טָא

 ,טגידערּפעג

 ,בעיל ןייֵלַא ךיז טָאה ןעמ יו ,ןעדיא ַא ןעבָאה בעיל
 רעטיצ ַא טימ םהיא ןעבעיל ,טפַאשנעדייל טימ םהיא ןעבעיל

 "עג ַא בעיל טָאה ןעמ יו םהיא ןעבעיל ,המשנ רעד ןיא
 ,דניק ןעגייא ןַא בעיל טָאה ןעמ יו ,עטבעיל

 תבהא עזיד טָאה ןערהיא רעטסומ ןעטסנעש םעד ןוא
 ענייז וצ ןעגנוהיצעב ענייז ןיא ןענופעג ענייז לארשי

 ,םירימלת

 רענעבענעגרעביא ןוא רעיירטעג ַא יװ ,ייז טָאה רע
 ,טנרָאזעג המשנ רעייז רַאפ רָאנ טינ טָאה רע .טנעידעג רעטאפ
 ,עגיטסייג ערעייז רַאפ רָאנ טינ ,רעּפרעק רעייז רַאפ ךיוא רָאנ
 יד טָאה רע .ןע'תכורטצה עלעירעטַאמ ערעייז רַאפ ךיוא רָאנ

 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב םידיסלת ענייז עֶלַא ןופ ןעטערעטניא
 .ןעגַארטעג

 ,תילגרמ קחצי 'ר ,דימלת ןעטבעילעב ןייז ןופ ןהוז רעד ןעוו

 ץנַאג א .ןעמונעג ךיז וצ םהיא רע טָאה ,ןערָאװעג קנארק זיא

 ,ןענופעג זיוה ןיא םש לעב םייב דניק טָאד ךיז טָאה רהָאי

 ןופ החנשה רעד רעטנוא גידנעטש רהָאי עצנַאג סָאד זיא רע

 -עגייא ןַא יו, שממ םהיא ייב זיא ןוא ןענַאטשענ םש לעב

 ."ןעוועג ןחוז רענ
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 ךיוא רע טָאה ןעלהיפענ עכילרעטַאפ ענעגייא יד ןוא

 .ןעזיוועגסיורא ,תילגרמ ריאמ 'ר וצ ,רעדורב ןעטייווצ םוצ

 ןייז טימ םהיא וצ ןעמוקענ לָאמא זיא תילנרמ ריאמ 'ר

 רהָאֹי ןעבעיז סלאמאד זיא רעכלעוו ,לואש ,ןהוז ןעטסננוי

 .ןעוועג טלַא

 -נעש ןייז טימ םש לעב םעד טָאה לעגניא עניילק סָאד

 -עבעג רע טָאה .טרעביוצעב עמיטש רעסיז ןייז טימ ןוא טייק

 רעסיוועג ַא ףיוא דניק ןייז םהיא ייב לָאז רע ,ן'ריאמ 'ר ןעט

 .ןעניפעג החגשה ןייז רעטנוא ךיז לָאז רע ,ןעזָאלרעביא טייצ

 ,טגידירפעב םש לעב ןופ גנאלרעפ םעד טָאה רעטאפ רעד

 ןעלָאװקעננָא גידלאווג דניק ןופ רעבָא טָאה םש לעב רעד
 רעביא דניק םעד טימ "רוט , א ןעכַאמ וצ ןעסָאלשעב טָאה ןוא

 ערעייט א רַאפ סָאװ ,?ארעביא ןעזייוו ,דנעגנעג ןעצנַאג םעד

 ,דימלת ןייז ייב סע טטקאוו סע ילכ

 ןענַאּפשנייא ןעסייהעג רע טָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא ןוא

 ןוא םידימלת ענייז טימ ןעמַאזוצ ךיז טָאה ןוא ןענָאװ םעד

 ,טזָאלעג נעװ ןיא דניק ןעטבעילעב

 -ענ זיא ,ןערהָאפעג ןענעז ייז ןעכלעוו רעביא ,געוו רעד

 ,רעטסיולק םוצ ןערהָאפענוצ ןענעז ייז זיב רעטונ א רהעז ןעוו

 ןיוש זיא ןעטרַאד ןופ .ןענַאטשענ טרָאטש קע ןיא זיא סָאװ

 -ַאנ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קנעש םוצ טייוו טינ ןעוועג

 "כרוד טפראדעב ןעבָאה ייז ןעכלעוו ךרוד ,ףרָאד ןעטנעה

 .ןערהָאפ

 ,ןעקָארשענ רהעז ךיז םש לעב ןופ םידימלת יד ןעבָאה
 ףהעז טנעלפ ןעטייצ ענעי וצ ןוא ,ןעוועג אגח א ןאד זיא סע

 ,ףרָאד ןעכלעוו דנעגריא ןיא ןערהָאפוצניײרַא ןייז דילרהעפעג
 .ןעהערדמורַא םייונ ע'רוכיש םעד רעביא ךיז ןעגעלפ סע ןעוו

 ןעלאז םירעיוּפ יד טאהעג ארומ ןעבָאה ענייז םידימלת יד
 .ןעפראווראפ טינ רענייטש טימ ייז
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 "ענ טינ קערש רעייז טימ רעבָא ךיז טָאה םש לעב רעד

 ,טנעבער

 ,ןעטייקניהעפ עסיורנ ענייז ףיוא טזאלרעפ ךיז טָאה רע

 ,ןעשרעהעב וצ ןעשנעמ ענעדישרעפ ןופ רעצרעה ןוא תוחומ יד

 .ןעביאוצסיוא םענייא ןעדעי ףיוא זָאנפיה ןוא סולפנייא ןייז

 ,ןערהאפענוצ קנעש םוצ זיב רע זיא

 ןוא רעיוּפ רעטלַא ןַא ןענַאטשעג זיא קנעש ןעבענ ןוא

 תויונ יד טימ םייונ יד ןוא ,טלעיּפשעג לעדעיפ ַא ףיוא טָאה

 ,טצנאטעג ןעבָאה

 ,ןעננאגעגבָארַא ןענַאװ ןופ םש לעב רעד זיא ןַאד

 ףיוא ןעפנארב םירעיוּפ יד ןעבענ ןעסייהעג טָאה רע

 ,ייז רַאֿפ ןעמהירעכ וצ ןעביוהעגנַא ךיז טָאה ןוא ןובשח !ייז

 -ויצעגסיוא טגניז סָאװ ,דניק ןיילק ַא ךיז טימ טָאה רע זַא
 ,ערעייז רעדעיל עלַא טנעכ

 ן'לואש וצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה רובד ידכ דות ןוא

 .ןענניזרַאפ סעּפע לָאז רע

 יד ייב ןעמונעגסיוא גידלאוונ טָאה דניק ןופ ןעגניז סָאד

 רעד ןעמונעגסיוא ךיוא ייז ייב טָאה רענינעוו טינ ,םירעיוּפ

 ןעוועג דבכמ ייז טָאה םש לעב רעד ןעכלעוו טימ ,ןעפנארק

 ,טצנאטעג ןוא םעילוהעג טכאנ עצנַאג א ןעבָאה ייז ןוא

 טינ םש לעב רעד טָאה םירעיוּפ יד ןופ רעדניק יד ךיוא

 ןוא ,ןעבענעג תונתמ ענעדישרעפ ייז טָאה רע ,טלייטראפ

 םירעוּפ יד זַא ױזַא ,טנערפעג ןעמאנ ס'םענייא ןעדעי טָאה

 טסענ יד זַא ,םעד ןיא ןעסענרַאֿפ ןעצנַאנ ןיא רָאג ןענָאה

 .ןעדיא ןענעז

 סָאװ ,ןיסייה ןייק םולשב קעװַא ייז ןענעז ןעטרָאד ןופ
 ,ןהעזעג ייז ןעבָאה ןעטרַאד .שזונישזעמ ןעבענ דיז טניפענ

 ןייא ךיז ןערעה ןוא ןעהעטש ןעשנעמ ןופ ץובק רעסיורג ַא יוו

 ,טגניז חיוג א יו
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 : ייז וצ ןעפורעגנָא םש לעב רעד ךיז טָאה

 לעיפ רע ןעק ,ךיז טימ לעגניא ןיילק ַא בָאה ךיא ,םיטוש

 .ןעגניז ,היונ יד יוװ ,רעסעב

 "עג םהיא טָאה ןוא ןעפורענוצ דניק סָאד טָאה רע ןוא

 .ןעגניז ןעשנעמ יד רַאפ ןעסייה

 דניק תילגרמ ריאס 'ר ןעביוהעגנָא טָאה ןאד ןופ

 .ןערעװ וצ םמהירעב דנעגעג ןעצנאו םעד רעביא

 ןיא ןוח רעטמהירַאב ַא רע ןיא םורַא טייצ ַא ןיא

 ןעכ .ןאטשאק ןעמַאנ םעד רעטנוא ןערָאװעג דנַאלסור

 יד בעילוצ ןעפורעג ןעמַאנ ןעיד טימ םהיא טָאה

 רעד ןעוועג זיא ןאטשאק לואש 'ר רעזיד .ענייז רָאה עדנַאלב

 ךשמ א ןיא טָאה עכלעוו ,עילימאפ ןאטשאק רעד ןופ טּפױה

 עטמהירַאב ןוא עסיורג ןעבענעגסיױרַא תורוד עכילטע ןופ

 .ךיז ןופ םינזח

 רעד ביורטנייוו-ןאטשאק ןזעוועג זיא ןהוז ס'לואש 'ר

 -ַאב רעד ,ןאטשאק ןעטירד םעד ןופ רעטאפ רעד ,רעטייווצ

 .ןזח רענױעבסגינעק רעטמהיר

 ןיא םהיא ייב ךיז ןעגעלפ םידימלת ענייז ןופ עלעיפ

 םימ רָאנ טינ ייז טָאה רע ןוא ,ןעטלאהפיוא םייצ עגנַאל ַא ףיוה

 ערעייז עלַא טימ ךיוא רָאנ ,ןעטלאהעגסיוא ןעקנירט ןוא ןעסע

 עסיוועג ַא ךיוא רַאגָאז רע טנעלפ עכנאמ .ןע'תוכרטצה ערעדנַא

 ףיוא ןעיורפ ערעייז ןעלָאז ייז ,ןעבענ ךדילטנעכעוו עמופ

 .ןעקיש האצוה רעד

 טָאה ,ןעוועג קנארק זיא רע ןעוו דינמ רעשטירשזעמ םעד

 ךָאנ םהיא טגעלפ ןוא ןעננודעג הריד ַא שזובישזעמ ןיא רע

 ,האצוה רעד ףיוא ךָאו ַא ןעדליג ףלעווצ וצרעד ןזעגעג
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= 

 בי

 -נֵא יד ןיא ם"ס םעד סױרַא טפור םש לעב רעד
 .םידימלת ענייז ןופ םייהנעזעוו

 טאה ,ןהעזעג דרע רעד ףיוא ןוא ?עמיה םעד ףיוא טאה רע סאוו ,סעלע
 סיורא טפור םש לעב רעד -- .טלהעצרעד םידימלת ענייז ראפ רע
 סנערעטש ערעײז ןעטלאה םידימלת ענייז טסייה ןוא ם"ס םעד
 --רערעייז םיהָלא םלצ רעד ןהעזנַא ךיז לאז סע ידכ ,טקעדעגבָא
 ןעמ ,ךיז טעב ם"פ רעד -- .ןייז קיזמ ןענעק טינ ם"ס רעד ייז טעװ
 ןעגיוא ענייו לאז רע ידכ ,עלייוו ַא ךָאנ ןחעטש ןעזָאק םהיא לאז
 לעב םעד ףיוא טהעז רע סאוו ,םיחלא םלצ םעד טימ ןעגיטעז ןענעק
 ,םידימלת ס'םש

 ןוא טריסערעטניא ךיז טָאה םש לעב רעד יו טקנוּפ ןוא
 ױזַא ,ןעוועג עגונ םידימלת ענייז זיא סָאװ ,סעלַא טסואוועג
 ןיא זיא סָאװ ,סעלא טסואוועג ענייז םידימלת יד ךיוא ןעבָאה
 .ןעמוקעגרַאפ טלעוו רענעגייא ןייז

 ענייז תורצוא עכייר ןוא עסיורג עלַא יד ייז רַאֿפ טָאה רע
 ןעניטעז ןעגיוא ערעייז טזָאלעג ייז טָאה ןוא טנעפעעגפיוא
 ,ןעטרָאד ןענופעג ךיז טָאה סָאװ תורישע ןעצנַאג םעד טימ

 ,סעלַא .טבעלעג ןעבעל ןיוא ייז טימ ןעמַאזוצ טָאה רע
 ,טלאוועג רע טָאה ,ןהעזעג ןעבָאה ןעניוא עניטכיל ענייז סָאװ
 רע סָאװ ,סעלַא .סע ןעהעז וצ ןייז ?גוממ ןעלָאז ייז ךיוא זַא
 ייז ךיוא זַא ,טלַאװעג רע טָאה ,טסואוועג ןוא טלהיפעג טָאה
 .ןעסיוו ןיא ןעלהיפ סע ןעלאז

 ,ןעצונעב ךיז רע טנעלפ לַאפוצ ןוא לַאפ ןעדעי טימ ןוא
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 ,ןעביוהרעד הגודמ רערעכעה סָאװ א וצ םידימלת ענייז

 -ַאמ וע היאר רעייז גידנעהעזטייוו ןוא רעפראש דהעמ סָאװ

 רעייז רענייפ ןוא רעטריניפַאר ,רעפעיט רהעמ סָאװ ,ןעכ

 .ןעדליבוצסיוא ?היפענ ןוא ץרַאה

 דיוא קעווצ ןעזיד וצ ייז טימ רע טנעלפ לָאמטּפָא ןוא

 לַאפוצ ןעסיוועג ַא ךרוד ידכ ,ןעמהענרעטנוא תועיסנ עטייוו

 ידכ ,ןערירטסוליא וצ םזירָאּפַא ןַא םענייז ,קנאדעג א םענייז

 -נואיושנַא ענייז ןופ תמא םעד דליב-סנעבעל ןעסיוועג א ךרוד

 ייז רַאפ טגעלפ רע .ןעגניװצפיורַא ייז ףיוא ןערהעל ןוא ןעג

 -וליא ךיוא קעווצ ןעזיד רַאפ -- עדנעגעל יד טלהעצרעד --

 .ןעפורסיורַא ןעגנוהעז ןוא ןענָאיז

 ם"ס םעד ןינע ןעסיוועג ַא ןעגעוו רע טָאה לָאמנייא

 .ןעפורענסױרַא

 : סעכ טימ ןעּפורעגנַא םהיא וצ ם"ס רעז ךיז טָאה

 ךימ טָאה ןעמ .טגיהורנואעב ךדימ וד טסָאה סָאװ ---

 םעד תעב .ןעפורעגסיֹורַא לָאמ יירד רָאנ ,טהעטש טלעוו יד טניז

 לנע םעד טימ ןעבָאה ןעדיא יד תעב ,זושארה םדא ןופ אטח

 .ןערָאװעג בורח זיא שדקמה תיב רעד תעשב ןוא טגידניזעג

 ,ןעזיוועג םידימלת ענייז רַאפ םהיא טָאה םש לעב רעד

 ,םנערעטש ערעייז טקעדעגבָא ןעטלַאה ןעסייהעג ייז טָאה ןוא

 ןעגָארט ייז סָאװ ,םיהולא םלצ רעד ןהעזנָא ךיז לָאז סע ידכ

 .ייז ףיוא

 ןהעגקעווַא טפראדעב ןיוש טָאה ם"ס רעד ןעוו עדנע וצ

 -נֵא ןושלה הזב םש לעב ןופ םידימלת יד וצ ךיז רע טָאה

 : ןעפורעג

 רימ טביולרע ,טָאג ןענידעבעל זופ רעדניק ,יח לא ינב ---

 ןעגיוא עניימ לָאז ךיא ,עלייוו עניילק ַא ךָאנ ןהעטש וצ ָאד

 טגָארט רהיא סָאװ "םיחלא םלצ , םעד טימ ןעגיטעז ןענעק

 .רעטכיזעג ערעייא ףיוא
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 "רעד בוטה רוקמ םעד ןופ ץוצינ ַא טָאה ערדולכ רעד

 "ֵנִא שינעקנעב ןופ רעייפ א םחיא ייב ךיז טָאה --- ןהעז

 .ןערנוצעג

 רעדיוו טלהעצרעד -- ןענעווַאד החנמ ראפ גָאט ןעדעי

 -אווצ ןעריצַאּפש ןהענ םש לעב רעד טנעלפ -- עדנענעל יד

 ,ןייז גהונ ךיז טגעלפ י"ראה רעד יו ,םידימלת ענייז טימ ןעמ

 "ראפ טדַאטש ן'רעטניה טייוו ייז ןענייז ?אמנייא ןוא

 .ןענווַאד וצ חהנמ ,ןעמוקענ טייצ יד ןיוש זיא סע ןוא ןעגנַאג

 םוצ דנעה יד ,רעסַאװ ןייק טאהעג טינ ייז ןעבָאה

 .ןעשַאו וצ ןענווַאד

 טימ טָאה ןוא ןעמונעג ןעקעטש ןייז םש לעב רעד טָאה

 .ררע רעד רעביא ןוהטעג ּפַאלק ַא םהיא

 ענידעבעל ןוא עשירפ ןופ לַאוװק ַא דלַאב דיז טָאה סע ןוא

 ןעטרָאד ןיוש זיא לאווק רעזיד ןוא .ןעזיוועב ןעטרָאד רעסַאװ

 ןעמ טָאה םורָא טייצ א ןיא ןוא ןעבילברַאפ גידנעטש ףיוא

 .טלעטשענ להימ ַא ןעטרָאד

 יי

 "אזוצ םיטניא לעיפ ױזַא ףיוא ךיז טָאה םש לעב רעד

 ףךיז טָאה רע זַא ,טלהיפעגנ םידימלת ענייז טימ ןעדנובעגנעמ

 ןוא טייקסיורג ןייז ןענעוו ייז טימ ןעדער וצ טרינעשז טינ

 .ררע רעד ףיוא ןוא ?עמיה םעד ףיוא תובישח רענידלאװג ןייז

 ןעשנעמ עדמערפ סלַא טינ ןעצנאנ ןיא רָאנ ייז טָאה רע

 ענעגייא יד ןעצנאג ןיא טינ ןעק ןעמ עכלעוו רַאֿפ ,טלהיפעג

 טָאה רע .ןענעפערעדנאנרעפ טיירב ןוא יירפ טלעוו עכילרעניא

 זוא ,טכארטעב המשנ ןוא ףונ םענעגייא ןייז ןופ םיקלח יו ייז

 ,טדערעג ,ןיילַא ךיז טימ שנעמ א יוװ ,ייז טימ טָאה

 הףלנמ ?עמיה ןופ םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,תודוס עלַא יד

 -- רערעייז הגשה רעד טיול --- ייז ךיוא רע טָאה ,ןעוועג
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש
 טו 4 נא ביג טפייי' נא

 טָאה רע סָאװ סעלַא טלהעצרעד ייז טָאה רע .ןעוועג חלגמ

 .ןהעזעגנ ןוא טרעהעג דרע רעד ףיוא ןוא לעמיה םעד ףיוא

 טָאה ןעמ זַא טלחעצרעד םידימלת ענייז רע טָאה לָאמנייא

 ןוא םסטוג ןופ "תעדה ץע, םעד רעטנוא ןדע ןנ ןיא םהיא

 ,טרהיֿפעג סטבעלש

 ,ןעגנאנעגטימ ןעדיא ךס א סלָאמאד רימ טימ ןענעז,

 -ייז ,ןעגנַאנעגכרוד םייחה ץע םעד ךרוד רעבָא ןענייז רימ ןעוו

 ןענייז סע זיב ,ןערָאװעג רעגינעוו ןוא רענינעוו ץלא ייז ןענ

 ."ןעבעילבעג גינעוו רָאנ ייז ןופ

 -ניירא ימינּפח ןדעדזג ןיא ךימ טָאה ןעמ יו ,םעד ךָאנ ןוא,

 זיא סע ןוא ,ןערָאװעג רענינעוו רחעמ ךָאנ ייז ןענייז ,טרהיפעג

 ."ןעבעילבעג ?הָאצ עדנעטיידעבנוא רהעז א ייז ןופ

 "רעד ייז רע טָאה הנשח שאר יאצומ א לָאמנייא ןוא

 טּפשמה ךלמ םעד ראפ ןהעטש ןעהעזעג טָאה רע זא ,טלהעצ

 ןעשידיא ןופ תויכז יד רעביא ןעמהענ ייז יו ,תובא עשידיא יד
 תובא יד ןעשיווצ סלַאמאד ךיוא ךיז טָאה ונבר השמ ןוא ,קלָאפ

 -ָאלעג רעה ןוא ןיה לָאמ עלא רע זיא רוסרס א יוװ ןוא ןענופעג
 ףךיז טימ תויכז עשידיא רהעמ סאוו ?הָאס עלא טָאה ןוא ןעפ

 ,טרהיפעג המכח עכילרעדנואוו טימ סעלא טָאה רע .טכארבעג

 טינ טרָאװ םוצ הלילח ןעלַאז דניז יד ןוא םיגרטקמ יד זא

 : : ",ןעמוק

 והילא ןופ ןעבענבָא ןעסורנ עטפָא דיוא ייז טנעלפ רע

 טפָא רהעז טגעלפ ,טרעכיזרַאפ טָאה רע יו ,רעכלעוו .איכנה

 יתימא ןב הנוי איבנ רעד ךיוא .זעמוק םהיא וצ ךוזעב ַא טימ

 .ןעקיש ןעסורג עטפא רהעז ז'והילא ךרוד םהיא טנעלפ

 -כילנעזרעּפ ענעבראטשרעפ עשידיא עסיורג יד ןעשיווצ

 ןעבָאה ,ןעטַאטשבָא ןעכוזעב עֶטְּפָא םהיא ןענעלפ סאוו ,ןעטייק

 יבר ,יאחוי ןב ןועמש יבר : ןענופענ עדנענלַאפ יד ךיוא ךיז
 .שודקה י"ראה רעד ןוא אישנה הדוהי
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 בוטיםשי-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ׂש

 טלעמאזרעפ ןענעז ענייז םידימלת עלא יד ןעוו ,לָאמנייא
 ; ייז וצ ןעפורעגנָא ךיז םש לעב רעד טָאה ,ןעוועג

 חכב ךיא ןיב לעיפ רהעז ןוא ףךיא סייוו ךדס א רהעז --

 לָאז ךיא ןעמעוו ,טינ רענייק רעבָא ךיז טניפעג סע ,ןוהטוצפיוא

 ,ןייז הלנמ םעלא ןענעק

 טָאה -- טינ ךימ טסייוו ןעמ לעיפיוו ףיוא ,רתסנ ןיא

 פעב רהעמ ךָאנ ךיא ןיב -- טגאזעג לָאמ ןעטייווצ א ייז רע
 ףעירגעב ַא אי טָאה ןעמ ?עיפיוו ףיוא --- הלגנ ןיא יו ,םש
 ,חכ ןעטיורג ןיימ ןעגעוו

 תלעמב , ךיז טניפעג טלעוו יד זא ,ךיז טפערט סע,

 יז טניפעג לָאמַא ןוא ,חנרדמ רענעביוהעג א ףיוא ",תוממורה

 ןיפעג ךיא ןעוו ,רעבָא טצעי .הנרדמ רענירעדעינ א ףיוא דיז
 "וה א ףיוא גידנעטש טלעוו יד טחעטש ,טלעוו רעד ףיוא דיז

 ",הגרדמ רעכ

 רע טָאה -- ןאהרעפ טינ המשנ יד רָאנ זיא סע ןוא,

 ס'ןושארה םדא ןופ -- טנַאזעג םידימלת ענייז וצ לָאמנייא

 יד רָאנ זיא סע ןוא .ןענעק טינ יז לָאז ךיא סָאװ ,זא ןעטייצ

 רהיא וצ תושר ןיימ ןהִא ןענעק לָאז סָאװ ,ןאהרעפ טינ המשנ
 ".ןעמוק ץַאלּפ

 ןעבענ ןענאטשעג ןענעז םידיסלת ענייז ןעוו ,לָאמנייא

 ,טרעהעג זיוה ןיא לעמרומ א סיּפע ייז ןעבָאה ,םהיא

 ; ייז וצ ןעפורעגנָא םש לעב רעד ןַאד ךיז טָאה

 טימ קירוצ זיא סָאװ ,ןעשנעמ א ןופ המשנ א זיא סָאד

 ןעטעב ןעמוקענ טצעי זיא יז .ןעבראטשעג רהָאי טרעדנוה יירד

 ,רימ ןוֿפ ןוקית א

 ,טרעהעג שיורעג א לָאמַארעדעיװ ייז ןעבַאה רעהכָאנ

 יז טזָאלרעפ סָאד זא ,ייז וצ טנאזעג םש לעב רעד טָאה

 ".רוניד רהנ , ןיא ןע'לבוט דיז טהעג ןוא טצעי זיוה סָאד

 ייב תבש ןעטלַאה וצ הינז יד טָאה סאו ,רענייא רעדעי
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש
 יואקיוה

 --- טגָאזעג םש לעב רעד טָאה -- שיט ןיימ ייב ןעסע ןוא רימ

 לָאז רע ,ןעבענעגניירא םייח םס א םהיא ןיא םעד ךדרוד טרעוו

 עטוג יד ךיוא טָאה סע ןוא ,ןערעוו ןעפלָאהעג תוואת עלא ןופ
 הרהט ןוא השודק ןיא זיוה ןיא ךיז לָאז רע ,םהיא ףיוא הלועּפ

 .ןערהיפ

 ,ךס א ןעסע ןהעזעג לָאמנייא םהיא טָאה עמ ןעוו ןוא
 ןעבענ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,םיברוקמ עלא יד וצ ןאד רע טָאה

 ןעסע ןיימ טימ ןעוועג ןווכמ בָאה ךיא : ןעפורעגנָא ךיז ,םהיא

 .תוחול יד ךרוד ןעוועג גישמ טָאה ונבב השמ סָאװ ,סָאד

 ןופ חכ ןעסיורג םעד ןענעוו לָאמנייא גידנעדער ןוא

 -נייא זיא רע זא ,םידימלת ענייז טלהעצרעד רע טָאה ,הנומא

 .םש םוש א ןהָא ןעננאנעגרעביא רעטסעינד ךייט םעד לָאמ

 טגעלענרעדעינַא רעסַאוו םעד רעביא לעטרַאנ ןייז רָאנ טָאה רע
 חכ םעד טימ רָאנ , .םהיא רעביא ןענַאּפש ןעביוהעגנָא טָאה ן,א

 "רעביא ךייט םעד ךיא ןיב טָאג ןיא הנומא רעסיורג ןיימ ןופ

 ,"ןעיננַאגעג
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר וע צ עז ,צ ,ש

 יע

 רוריס ס'םש לעג םעד

 םיריטלת עטכבעילעב ענייז ןופ רענייא רעדעי -- .רודיס ם'טש לעב םעד

 ראפ טגעלפ םש לעב רעד ןוא ןעביירשנא השקב ןייז ןעטרַאד טגעלפ

 רעד ףיוא טלָאװעג טינ טָאה ענייז חמשנ ירד -- ,ןייז ?לּפתמ םהיא

 םירובג גיצכעז טגאזענוצ טינ רחיא טאה ןעמ זיב ןהעגבָארַא פ?עװ

 ,גידנעטש ןעטיח יז ןעלַאז עכלעוו ,ןעבעג

 ןעזעיגילער ןעטסכעה ןייז ןופ טנעמַאמ ןיא ךיוא ןוא
 תולפת יד ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןעטנעמאמ יד ןיא ,זַאטסקע
 יד ןענעו םש לעב רעד טָאה ןַאד ךיוא ,טפעיטרעפ ענייז
 ייז רַאפ טָאה ןוא טכארטעג ןוא טקנעדעג ענייז םידימלת
 .ןעטעבעג טָאג וצ חלפת רעדעי ןיא

 רענייא ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,ןושרג 'ר רעגָאװש ןייז
 ֿפעקיטש ַא ,םידימלת עטסנעבעגרעביא ס'םש לעב םעד ןופ
 שוובישזעמ ןיא ךיז טָאה םש לעב רעד סָאװ םעדכַאנ טייצ
 -רןַאּפ ףיוא רודס ןעניד'רדוהמ א םהיא רַאפ טָאה ,טצעזַאב
 ןיא םילשורי הנוב ןופ הכרב רעד ייב .ןעבירשעגנָא טעמ
 -עג טכאמעג הקספה ןא ףד ןעטימ ןיא זיא הרשע הנומש רעד
 "נא ךעלטעלב עצנַאנ ייווצ ןעטרָאד ןענעז סע ןוא ןערָאװ
 .ןעבילבעג ןעכירשרעפ

 -רעפ טימ ןערָאװעג ןעבירשרעפ ןענעז דעלטעלב עזיד
 "נוא ןוא ענייז םידימלת עטבעילעב יד זופ תושסב טנעדיש
 "עג םישקבמ יד ןופ תומיתח יד ךיוא דיז ןעבָאה ייז רעט
 .ןענופ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צעז ,.צ ,ׁש

 השקב א ןענופענ ךיוא ךיז טָאה תושקב עזיד ןעשיווצ
 רַאפ לָאז , םש לעב רעד זַא ,ןיילַא רעוויטוק ןושרנ 'ר ןופ

 ץראל ץוח ןופ םהיא לָאז רע ,טָאנ וצ ןייז ?5ּפתמ םהיא

 לארשי ץרא ןייק ןעכינ ןיא םהיא לָאז ןוא ןערהיפסיורַא

 ."ןעגנערב

 יד ןופ השקב עדנעגלַאפ יד ךיוא ןעטרַאד ךיז טָאה ןאד

 .ןענומעג תוילגרמ רעדירב

 יד זנוא רַאפ ןייז ללּפתמ וצ ןעקנעדעג זנוא לָאז רע (+
 בקעי רעדניק ערעזנוא רַאפ ןוא ,הטמ םימותחה ,רעדירב

 -נוא ןעקרַאטש לָאז טָאנ זַא ,ילתפנ ןוא יכדרמ ,לואש ,לאומש

 הבהאב םענייז ןעמַאנ םעד ןענעיד ןעלָאז רימ ,ץרַאה רעז

 .ןוצר יהי ןכ ןמא ,האריבו

 ת"חלצז שריה יבצ ה"ומ חונמה ה"הב רעב בוד קחצי 'קח

 | .אטיי תב אגייפ ימא םשו

 ֿפ"צז שריה יבצ ה"ומ חונמה ינברה ה"הב ריאמ 'קה
 .היח תב הניד יתשא םשו ליעל רכזנכ ימא םשו (יי*מ"כה

 -יד ןיא זַא ,טלעוו רעשידיסח רעד ןיא זיא ןעמונעגנַא

 סרעטומ רעד ףיוא ןעפור ךיז שקבמ רעד לָאז תושקנכ ןימ ןעז
 רעד רעוו ,ןעסיוו ניטכיר ןעביוא ןופ לָאז ןעמ ידכ ,ןעמאנ

 טינ לאז דיא ַא זַא ,הלילח ,ןעפערט לָאמא ןעק סע .זיא שקבמ
 ןייז ןופ ןהוז רעד רעבָא זיא רע .רעטאפ ןייז ןופ ןהוז רעד ןייז

 .נידנעטש רעטומ

 ןכ אצוי ַא סלַא תוילנרמ רעדירב יד ןעבַאה ךָאד ןוא

 בעילוצ ןעבירשעג רעטאפ רעייז ןופ ןעמאנ םעד ךיוא לכה

 ונינב םע הטמ םימותחה םיחאה ונרובע ??פתהל ןורכזפ תויהל (*
 הבהאב ודבע? ונבל תא 'ה קזחיש ילתפנו יכדרמו ?ואשו ?אומשו בקעי
 ה"ומ חונמה ה"הב רעב בוד קחצי 'קה ןוצר יהי ןכ ןמא ומש תא האריבו
 יבצ ינברה ח"הב ריאמ 'קה .אטיי תב אנייפ ימא םשו ה"חלצז שריה יבצ
 .היח תב הניד יתשא םשו .ל"נכ ימא םשו .מ"כה ?"צז שריה

 עברַאטשעג רהָאי סָאד זיא רעטָאפ ןייז .ובכשמ תרּפכינירה*
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 בומיםשילעב לארשי 'ר יעצעו ,צ ,ש

 ןעועג םש לעב םייב בושח רעסיורנ א זיא רע טָאװ ,םעד

 ,רהָאי םענעי ןיא ןעברָאטשעג ויא רע סָאװ םעד בעילוצ ןוא

 םורַא יױזַא ןעבָאה ייז .ןעבירשעג חשקב רעייז ןעבָאה יז ןעוו

 .ןעוייווסיורא טלָאװעג םהיא וצ טקעּפסער רעייז

 'ף ןופ ןענופענ השקב ַא ךיֹוא ןעטרַאד ךיז טָאה סע

 .רעװעשטַאלז לכימ

 לאיחי ר"רהומ ינרותה םעד רַאפ ןייז ?9תמ וצ ,ןורכזל

 רעטכַאט ענירהעי-ןייא ןוא יורפ ןייז רַאֿפ ןוא ,ענייפ ןב ?כימ

 ןעקרַאטש לָאז טָאנ זַא ,םהיא רַאֿפ ןייז ללּפתמ וצ ,ליטנעי

 רערניק ענייז ןעבעל ןיא לָאז ןוא הדובע ןייז וצ ץרַאה ןייז

 ."ןעטלַאה

 רע טָאה דניירפ ןוא םירבח ,רעדניק וצ יווװ רָאנ טינ ןוא

 "עג ךיוא ייז ףיוא טָאה רע ,ןעניוצעב םידימלת ענייז וצ ךיז

 חכ ןייז טָאה רע ןעכלעוו ןופ לָאװק םעד ףיוא יו טקוק

 םיפתוש סלַא טכארטַאב ייז טָאה רע .טּפעשעג הרובנ ןוא

 -עגנַא ןעבעל ןעשידיא ןיא טָאה רע סָאװ ,טײברַא ןייז ןיא

 ףילגעמ טייברא ןייז ןעבָאה סָאװו ,תוחוכ יד טלַא ,טרהיפ

 .טכאמעג

 לָאמַא טָאה םש לעב רעד זַא ,טלהעצרעד עדנעגעל יד

 ףיוא ןהענבָארַא טלָאװעג טינ טָאה ענייז המשנ יד זַא ,טנַאזעג

 ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיפרש ןוא םישחנ יד בעילוצ טלעוו רעד

 -עק טינ טעוװ רע זַא ,טאהעג ארומ טָאה רע ,רוד ןעדעי ןיא

 לעיפ ױזַא ףיֹוא םהיא ןעלָאז יז .הלילח ,ייז ןחעטשייב ןענ
 'א רַאנ הלילח לָאז יז זיב ,ןעגנערב טינ תעדה תשלוח וצ
 ניצכעז ןעבענעג םהיא ןעמ טָאה .ןערעוו ?טב טינ ןעצנזינ

 ,ןעטיה םהיא ןעלָאז ייז ,םיקידצ עקיורג ןופ תומשנ ,םירובנ
 יד ,םירובג גיצכעז יד טינ ןעוו זַא ,טסואוװועג טָאה רע |

 ,ףּפמאק םעד ןעטלַאהסיוא טנעקעג טינ רע טלָאװ ,םידימלת
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 בוט-משילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 -עננָא םהיא ןעגעג ןעבָאה ענייז םידגנתמ עלעיפ יד סָאװ

 טינ םהיא ךיז טלָאװ ענייז םידימלת יד טינ ןעוו זַא ,טרהיפ

 -עט ערַאבטכורפ עפעיט ןוא עטיירב אזַא ןעבעגעגנייא ןעוועג

 .ןערהיפוצנא ןעבעל ןעשידיא ןיא טייקניט

 םהיא ןענעז םידימלת ענייז רעייט ןוא בעיל יוװ ןיא

 ראפ סע טָאה רע ןעוו לָאמַא ,ייז טימ ךיז רע זיא ,ןעוועג טינ

 .ןעגנאגעב גנערטש ךיוא ,ןענופעג גיטיונ

 א םענייז וצ לָאמנייא רע טָאה -- ,רענייא הטוש

 ןופ םיזורכ ךיוא ןיוש טסרעה וד -- ןעירשענסיוא דימלת

 ,לעמיה
 זעלמיה יד ןענייז ,סע טסייה ,םענייא ןעדעי רַאפ טינ

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנאלק יד ןעק רעיוא רעדעי טינ ןוא ,ןעפָא

 .ןעמהענפיוא ,ןעטרָאד ןופ

 ,טלָאװעג ןעבורּפסױא ךיוא ייז רע טָאה ֵאמַא ןוא

 "רעביא ןוא ןעביולג רעייז ןיא רעכיז ןוא טסעפ ןענעז ייז וצ

 .ןעגנוגייצ
 -עשטאלז לכימ 'ר ,רימלת ןייז ןעסייהעג לָאמַא טָאה רע

 ןופ םענייא ןיא ןעמהעננָא תונבר ןופ עלעטש יד לָאז רע ,רעוו

 םושב רעבָא טָאה רעוועשטאלז לכימ 'ר .תולהק עשידיא יד

 .ןערעוו טלָאװעג טינ בר ןייק ןפוא

 ךיז טָאה ןוא ןעירשעגנָא םש לעב רעד םהיא ףיוא טָאה

 : ןעפורעגנַא ןושלה הזב םהיא וצ

 ןעסיוו וד טסלאז ,ןענלָאפ טינ רימ טסעוו וד ביוא ---

 .ןהעג ןערָאלרעּפ ןעטלעוו עדייב ןופ טסעוו וד זַא ,ןייז

 .ןעפלָאהעג טינ ץלַא ךָאנ רעבָא טָאה סע

 .ןעבילבעג טראּפשעגנייא זיא לכימ 'ר

 וצ ןעפורעגנָא החמש טימ םש לעב רעד ןאד ךיז טָאה

 : םהיא

 סע .טָאנ ןופ ןעמאנ ןיא ןייז רימ וטסלָאז טשנעבעג ---
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 בוט"םש-לעב לאושי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ,ראפרעד טיירנעגנָא ןרע ןנ ןיא קלח רענעש ַא ריד רַאפ זיא

 ,ןעטלאהעג גנוניימ ןייד ייב ץלַא ךַאנ ךיז טסָאה וד סָאװ

 ףיא ,הב רופחַל םודרק ַא רַאפ הרות יד ןעכאמ טינ טסלָאז וד

 .טלַאוװעג ןעבורּפסיױוא רָאנ ריד בָאה

 םירימלת ענייז טָאה םש לעב רעד יו ,רענינעוו טינ ןוא

 םחיא ןעבָאה ייז .טאהענ בעיל םהיא ייז ןעבַאה ,טאהעג בעיל

 םעד םהיא וצ ןעבָאה ןוא טכארטעב םיהלא ךאלמ א יו

 ייז ןופ םענייק ייב ןיא סע .טלחיפעג טקעּפסער ןעטסערג

 סעלַא זא ,ןעוועג טינ וליפַא לעפייווצ רעטסנעלק רעד רָאג

 םעד ןיא ןעבָאה ייז .תמא רעטיול זיא ,ייז טלייצרעד רע סָאװ

 ,טביולגעג ןעבאה ייז .ךָאנ טרהעקרעפ ,ןהעזעג טינ אמזוג ןייק

 "וולק ַא ןיא רָאנ ןעשנעמ יד רַאפ ךיז טָאה םש ?עב רעד זַא

 ףעֶבָא ןע'תמא ןיא .ןעזיוועב ךיא ןע'תמא ןייז ןופ ?ייט םענ

 עסיורג עלַא יד ךָאנ .רעסערנ ןוא רענילייה ?לעיפ ךָאנ רע זיא

 זַא ,טביולנעג ייז ןעבָאה ,ןעזיוועב טָאה רע סָאװ רעדנואוו

 .ןעזייוועב וצ רעדנואוו ערעסערג ךָאנ הכב זיא רע

 טימ טלהיפעג ךיז ןעבָאה ענייז םידימלת יד טייוו יו

 רעייז םיורנ ןוא טייוו יוװ ,ןעדנובעגנעמַאװצ םש לעב םעד

 רעדנענלַאפ רעד ןיא רימ ןעהעז ,ןעוועג זיא םהיא ןיא ןעביולג

 גמלייצרעד סעק'האל דוד ןופ ןעמַאנ ןיא טרעוו סָאװ ,חשעמ

 ןופ רענייא ,סעק'האל דוד 'ר טלייצרעד --- לָאטנייא

 -ייהעג םש לעב רעד טָאה -- ,םידימלת עטסערג ס'םש לעב

 ןעבענ לָאז ייז ןופ רענייא רענעי , זַא ,ענייז םידימלת יד ןעפ

 רעד זַא רעכיז ןעוועג עלַא ייז ןענעז ."הקשמ ףיוא ןעדלינ ַא

 עסיורג םינצבק עלא ןענעז ייז זא ,טוג ץנַאַו טסייוו םש לעכ

 ןייא ןייק ןליפַא ךיז טניפעג ענעשעק ןיא םענייק ייב ןוא

 טָאה ראפרעד טינ זַא ,רעכיז ןעווענ ןענעז ייז .טינ הטורּפ

 טאה רע לייוו ,הסשמס ףיוא ןעבעג ןעסייהעגנ םש לעב רעד ייֵז
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 פייוו ,ראפרעד רָאנ ,ךיז ייב דלעג ןעבָאה ייז זַא ,טקנעדעג

 וע 5 ָאז ייז זא ט?ָאווענ טא ה וע

 .ןעבענ

 םוצ ןעמונעג רענייא רעדעי ךיז טָאה רעכירַאד ןוא

 .ןעטרָאד ןופ ןעדליג ַא ןעמהענוצסיורַא ,ענעשעק
 רעד דלאב יוװ זַא ,המלש הנומאב טניולנענ ןעבָאה ייז

 ,גידנעסיוו ,זעבענ הקשמ ףיוא ןעדליג ַא ייז טסייה םש לעב

 אמתסמ ,טאהעג טינ דלעג ןייק רעהירפ ןופ ןעבָאה ייז זַא
 .ןעניפעג אי ןעדלינ רעטשנואוועג רעד ייז ייב ךיז זומ

 ןעדלינ א ענעשעק ןופ טָאה רענייא רעדעי .הוה ךדכ ןוא

 ,ןערליג ןייא טקנוּפ -- ןעמונעגסורַא
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ׂש

 .ךי

 ס'טש לעב םעד זיא "תודלות, רעד ױזַא יװ
 :ןעראוועג דימלת

 רימלת ט םענייז ראפ "תודלותהלעכ, םעד טָאה םש לעב רעד יוזא יו
 לָאמנייא .דארנאראש ןיא בר ןעוועג זיא תודלות רעד -- .ןעברַאװרע

 "ייטש ןייז יװ ,שרדמ-תיב ןיא "ןיקיתו) ןענעוואד ןעמוקעג רע זיא

 עלא .ןעפָארטעג םינ םענייק רע טָאה .ןייז גידנעטש טגעלפ רעג

 ט'םש לעב ןיא ףיז טרעהעגנייא ןוא קראס ןיא ןענַאטשעג ןענייז

 עצנאג ַא הכ אוא טציזעב דיא ַא ביוא, .דעל'השעמ ןוא םילשמ

 םהיא ןיא ןומ ,ןייז לטבמ הלפת ןופ םיכשמ ענייז םימ ןעדיא הדע

 ןיא ןוא ךיז וצ םנאזעג תודלות רעד טָאה -- "ןייז חכ רעפיורג ַא

 טביירט ןעמ -- .ןערָאװעג רעגנעהנא ןא רענײז ןַא סלַאמאד ןופ

 ףרָאד ןיא זומ רע .סיורא דארגאראש ןופ תודלות םעד תבש ברע

 ףיֹוא ןערהַאפ םירימלת ענייז טימ םש לעב רעד ןוא ,ןעטלאה תבש

 ,ןעליטש ןצ רעצ ןייז לעסיבַא ידכ ,ןיחא

 י- לָאז רע ,ןעוועג עיציבמא ם'םש לעב םעד זיא סע

 רע .ךיז וצ ןעהיצוצ רוד ןייז ןופ ןעמייקכילנעזרעּפ עטסערג

 סָאװ רָאנ טינ ייז ןעשיווצ לאז רע זַא ,וצרעד טבערטשעג טָאה

 "עוו סָאװ ךיוא ייז ןעשיווצ טָאה רע ;ןעבָאה רענגעג רעגינעוו

 ךיז טָאה רע .ןהעז טלָאװעג רעיושוצ עניטליגכיילג רעגינ

 -רַא ןייז ןיא םהיא ןעלָאז ייז ,טימרעד רָאנ טנעגונעב טינ

 סלַא ךיוא טייברא ןייז ןיא ייז טָאה רע .ןערעטש טינ טייב

 .ןעבָאה טלָאװעג רעפלעהסיורַא

 ןעדעי ,ןעוועג ננובערטש עכילטפאשנעדייל ןייז זיא סע

 -אנ ןעטמהירעב א טָאה רעכלעוו ,רוד ןייז ןופ לודג םענייא

 ןיא ,לבוקס רעסיורג רעדַא גלפומ ןואנ סלַא ,טאהעג ןעמ
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 יח יוטא יקר

 עיינ יד זַא ,טלַאוװעג טָאה רע .ןהעז וצ םידימ?ת ענייז זופ זיירק

 רע סָאװ 'ה תדובע ןיא רענייז ךרד רעיינ רעד ,ענייז הטיש

 ךיז ףיוא לָאז ,ןענרעל וצ קלֶאפ ןעשידיא םעד ןעמוקעג זיא

 ,קלָאפ ןעשיריא ןופ "ראּפ , ןעצנַאג ןופ ןָאיצקנַאס יד ןענַארט

 ,םענייז "תלוס, ןעצנאג ןופ

 ןופ עּפורג א ךיז םורַא ןערירטנעצנַאק טכָאװעג טָאה רע

 "חור-ראש , א טימ לָאז ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,םידימלת

 ףיוא ןעלָאז ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,ןייז טשטנעבעג

 ןייז לָאז רע ,ןענעכייצסיוא ךיז טעיבעג זיא סע ןעכלעוו

 הלגנ ןיא תועידי ענייז ןיא ,זפוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא סיורג

 םייקגיהעפ ןייז ןיא רעדָא רתסנ ןיא תועידי ענייז ןיא רעדָא

 טסידנאגאּפָארּפ ןעטוג ַא םהיא ןופ לָאז ןעמ טײקינסַאּפ ןוא

 ,ןעפַאש ןענעק רָאטַאטינַא רעדָא

 םידימלת ןופ עּפורג אזַא ,ןעוועג עיציבמא ןייז זיא סע

 עסיורג רהיא ןיא לָאז רע ידכ ,ןערירטנעצנַאק וצ ךיז םורַא

 םעד ןעשיווצ ןעגנואיושנא ןוא ןערהעל ענייז ,ןענירק ףליה

 יד ןופ גנוהיצרע יד ידכ ,ןערידנאנאּפָארּפ קלאפ ןעשידיא

 רעביא ,םיכרד עיינ יד ןופ טסיינ םעד טיופ ןעסַאמ עשדיא

 ןוא עטוג ןיא דךיז לָאז ,טלָאועג ןערהיפ ייז טָאה רע עכלעוו

 .ןעניפעג רנעה ערעכיז

 ןערעי ךָאנ טגָאיעג ױזַא ךיז רע טָאה רעבירַאד ןוא

 טסייג ןעסיורג ַא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,רודה ?ודנ םענייא

 .ןהעזעג

 .טזָאלעג ןעגנאפ גנירג ױזַא רעבָא ךדיז ןעבָאה עֶּלַא טינ

 רהעמ ץלַא סָאװ ,ייז ןעשיווצ ענינייא ועוועג ןענייז סע

 ייז ןענייז רהעמ זֿכַא ייז ךָאנ םנַאיעג ךיז טָאה םש לעב רעד

 לעב ןופ גנארד רעד רהעמ ץלַא סָאװ ,םהיא ןופ ןעפַאלטנַא

 ,ןעברעוורע םידימ?ת ענייז ס5ַּא ייז לָאז רע ,ןעוועג זיא םש
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 ץלַא ,ןערָאװעג ייז ןענייז ענייז םידננתמ ערעסערנ ץלַא

 ,טלהיפעג םחיא וצ ייז ןעֶבָאה האנש ערעסערג רהעמ

 ףסװ בקעי 'ר ןעוועג ךיוא זיא עועיד ןופ רענייא ןוא
 רענייא ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,תודלותה לעב רעד ,ןהכח

 -ָאוועג םעדכַאנ זיא ןוא םש לעב ןופ םידננתמ עטסערג יד ןופ

 ענייז ןופ רענייא ןוא רעגנעהנא עטסערג ענייז ןופ רענייא ןער

 .םידימלת עטסעטמהירעב

 לבוקמ ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא ףסוי בקעי 'ר

 רענידלאווג ַא תלחת ,טנַאזעג ןיוש בָאה ךיא יוװ ,זיא ןוא

 בר זיא רע ןעוו ,ןעוועג םש לעב ןופ רעפּפמעקַאב ןוא דננתמ

 ןהעז ןעלעוו טינ לָאמנייק רע טנעלמ ,ןעוועג דארגאראש ןיא

 ןוא ,ןיהַא ןעמוקבָארַא טפָא טנעלפ רעכלעוו ,םש לעב םעד

 רַאפ םהיא ןעגעוו ןעדער לוטב ןעטסערג םעד טימ טנעלפ

 ,רענייז הלהק רעד

 טימ ,רעיודסיוא ןוא רעבָא דלודעג ןעכלעז םעד טימ

 -סיוא סָאמ רעסיורג ַאזַא ןיא ךיז טָאה םש לעב רעד ןעכלעוו

 טָאה רע ןעכלעוו טימ ,דלודעג ןעבלעז םעד טימ ,טנעכייצעג

 ,ןעריזילַאער וצ ןעננובערטש ענייז ,טצונעב גידנעטש דיז

 רַאפ תודלותה לעב םעד -- לַאפ ןעזיד ןיא ךיוא ךיז רע טָאה

 .טצונעב -- ןעברעוורע וצ דימלת ַא םענייז

 ןעמוק דארנאראש ןייק טנעלפ רע ןעוו ,לָאמ ןערעי

 טימ ךיז לָאז רע ,ןעדנעוונָא ןעטייקכילגעמ עלַא רע טגעלפ

 וצ דניירפ ַא םענייז רַאמ םהיא ןֹוא ןהעז ןע'ףסוי בקעי 'ר

 -ַאְלבִא טלָאװעג טינ םהיא טָאה םש לעב רעד .ןעברעוורע

 רַאפ לָאמנייא םהיא ןופ רע זַא ,ןעסַאלשעב טָאה רע .ןעז

 ,ןהעזענ טָאה רע .ןעגנערבניירא זיירק ןייז ןיא ךָאד לָאמ עלַא
 םהיא ףראדעב ןעמ, זַא ,סיוא ךיז טקירד םוידיפח רעד יו

 ,"ןעביוהרעד
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ר רעצ עז .צ ,שי

 לָאמ סָאד ףיוא ענייז דלודעג יד טָאה ךילדנע ןוא

 .טנעיזעג
 ןעמוקעג זיא -- עדנעגעל יר טלהעצרעד -- לָאמנייא

 קראמ ןעטימ ןיא ךיז טָאה ןוא רארנאראש ןייק םש לעב רעד

 טָאה ןוא ,ןייז טפָא טגעלפ רענייטש ןייז יו ,טלעטשעגקעװַא
 -רעד וצ ךעל'השעמ ןוא םילשמ ענעדעישרעפ ןעניוהעגנָא

 .ןעטרָאד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןופה ןעסיורג ַא רַאפ ןעלהעצ
 'ר זיא לייוורעד ,ןעמוקעגרָאפ הירפ ץנאג ןזיא סָאד

 ,ןענעװַאד וצ "ןוקיתו, ןעמוקעג שרדמ ןויב ןיא ףסוי בקעי
 .ןייז גידנעטש טגעלפ גהנמ ןייז יוו

 ןעטרָאד רעבָא רע טָאה גנושאררעביא רעפיורג ןייז וצ
 טָאה רעכלעוו ,שמש םעד רעסיוא ןעפַארטענ טינ םענייק

 םורַא קרַאמ ןיא טהעטש להק ץנַאנ זַא ,טלהעצרעד םהיא

 ,ענייז תוישעמ יד סיוא טרעה ןוא םש לעב םעד

 : ךיז וצ טנַאזעג ףסוי בקעי 'ר ןַאד טָאה

 ַא זַא ,חכ ןעסיורג אזא טציזעב סָאװ ,דיא ַא --
 ףעל'השעמ ןוא םילשמ ענייז בעילוצ לָאז ןעדיא הדע עצנַאג
 ,םחיא ןיא ןייז סעסיורג סעּפע זומ ,ןעסענרעפ הלפת רעייז ןיא

 לָאז רע ,ןעדַאלעננייא ךיז וצ םש לעב םעד ןַאד רע טָאה

 סָאװ ,ענייז תורצוא יד לָאז רע ,ןייז "ונקנק לע ההות, םהיא

 ,ערעייז הטרעוו יד ןעצַאשבָא ןוא ןעקוקכרוד ,טגָאמראפ רע
 ,טפראדעב טינ םש לעב רעד טָאה רהעמ ןוא

 רע ,טקוקענסױרַא גנאל ױזַא ןופ ןיוש רע טָאה ףיורעד
 ננורעררעטנוא ןא תודלותה לעב םעד טימ ןענעק לאז

 .ןעבָאה

 .טקעלּפטנע תורצוא עכייר ענייז עֶלַא םהיא רַאפ טָאה רע

 -יא ןַא רענייז ףֶּסוי בקעי 'ר זיא ןֶא סלאמאד ןופ ןוא

 ןעשיווצ טפאשדניירפ יד .ןערָאװעגנ דימלת רענעבעגעגרעב

 "ערג ןוא רעקרַאטש גָאט וצ גָאט ןופ ןעביוהעגנָא טָאה ייז
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 בוטמ"םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש

 ןעטייווצ םוצ רענייא טמָא רהעז ןענעלפ ייז ןוא ןערעוו רעט

 ןערהַאפ ֹוצ ןעביוהעגנָא ךיוא טָאה רע .ןעביירש ףעירב

 ףיז טָאה רע .שזובישזעמ ןייק םש לעב םוצ ךייהרעליטש

 םירָאװ ,ןעסיוו טינ טדָאטש ןיא םעד ןענעוו לָאז ןעמ טיהעג

 רענגעג ןענייז רענהָאװנייא יד ןופ ל?ייהט רעטפערג רעד

 ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה ייז ;ןעוועג םש ?עב ןוא תודיפח ןופ

 רעהירפ ייז טָאה ,ףסוי בקעי יבר ,רע סאוו םעלַא םעד ןיא

 .טנרעלעג

 רהָאוװעג דארגאראש ןיא ךָאד רעבָא ןעמ זיא ךילדנע

 טָאה ןעמ ןוא ,ןערָאװעג דיסח א זיא יבר רעייז זא ,ןערָאװעג

 עֶלַא יד רעבָא טָאה רע .ןע'פדור וצ ןעביוהעגנָא םהיא
 .ןעוועג הבהאב ?בקמ םירופי

 ףעד ףיֹוא ןעבָאה הרפכ ַא ייז ןיא טלָאװעג טָאה רע

 יױזַא ןיא רע סָאװ ,טימרעד ןעגנאגעב זיא רע סָאװ ,דניז

 .ןעוועג םש לעב ןופ רענגענ ַא גנאל

 הלהק רעדארגאראש יד םהיא טָאה םורא טייצ ַא ןיא

 ,ןעבירטעגפױרַא טדַָאטש ןופ ןעצנַאנ ןיא ראג

 .ןעמוקענראפ תבש ברע ַא ןיא זיא סָאד ןוא

 ,ףרָאד ַא ןיא ןעטלאה תבש טוומעג רע טָאה

 סָאד םייה רעד ןיא ךיז ייב םש לעב רעד סע טָאה

 : םירימלת ענייז וצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ןהעזרעד טעלַא
 ,ןערהַאפ ףרָאד םענעי ןוא םענעי ןיא רָאנ ריִמָאל ---

 ןעטלַאה וצ תבש ןעטרָאד ןעגנואווצעג זיא ףסוי בקעי 'ר

 רימָאל ,ץרַאה ןייז טגָאנ רעצ רענידלאוונ ַא זַא סייוו ךיא

 ןעסיורג ןייז ןופ ?עסיבַא םהיא ידכ ,ןעטלַאה תבש ןעטרַאד

 ,ןעטסיירט וצ רעצ

 םענייז רַאפ תודלותה לעב םעד טָאה םש לעב רעד ןעוו

 חחמש יד ןעוועג סיורג גידלאווג זיא ,טכאמעג רעננעהנַא ןַא

 "עג ןעגנונפָאה עסיורג םהיא ףיוא טָאה רע םירָאװ ,ענייז
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעז .צ ,שי
 + א סא =+
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 טייקניטעהט ערַאבטכורפ ןוא עסיורג ַא לָאז רע ,טנעל

 .םזידיסח ןופ גנוטיירּפשרעפ רעד רַאֿפ ןעזיײװפױרַא

 באטשסאמ ןעסיורנ ַא ןיא רָאנ זיא ףסוי בקעי 'ר םירָאוװ

 ןעסעזעב ךיוא זיא ןוא ןעווענ רוטאנ עגיטעהט ןוא עוויטקַא ןַא

 -לעוװו ןיא ,ןעכַאז --- ןעטייקגיהעפ עשירארעטיל עדנעטיידעב

 ױזַא ןאד ךיז טָאה סלאמאד גנונעוועב עגנוי רהעז ךָאנ יד עכ

 ,טניטיונעג קראטש

 טסידנאנאּפָארּפ ןעסיורג א םהיא ןיא טָאה םש לעב רעד

 ןייז טצעשעג ךיוח רהעז טָאה ןוא ןהעזעג תודיסח םעד רַאֿפ

 .טפאשרעטייברַאטימ

 -סיוא טזָאלעג טינ ךיוא םהיא רע טָאה רעכירַאד ןוא

 דיז ןעצעזעב ןוא ןעזָאלרעפ וצ ץראל ץוח ,שנואוו ןייז ןערהיפ

 לארשי ץרא ןייק טזָאלעג טינ םחיא טָאה רע ,לארשי ץרא ןיא

 ,ןעבָאה ךיז ייב טפראדעב םהיא טָאה רע ,ןערהָאפ

 ףעירב א םענייז ןיא םהיא ןעגנעוו טביירש םש לעב רעד

 "עגנָא רהעז ןענייז םישעמ ענייז; :רעוװעטוק ןושרנ יר וצ

 רָאנ זיא טוהט רע סָאװ סעֶלַא ןוא ךרבתי םשה ייב טנעל

 ,"םימש םשל

 רער ךיז טָאה לָאמנייא זַא ,טלהעצרעד עדנענעל יד ןוא

 : ןעפורעננָא םש לעב

 ךיא סָאװ ,םישעמ יד רַאפ טינ ,םלוע לש ונובר ---

 ,טלעוו רענעי ףיוא רכש ןיימ ריד ייב ךיא טעב ,ןָאהטענ בָאה

 .ןעבעגעג "יליסוי, ַאזַא ריד בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד רָאנ

 ,לעקינייא ס'םש לעב םעד ,רעשזיבישזעמ ךורב 'ר ןוא
 ןיוש טָאה ,תודלותה לעב רעד ,רע זַא ,םהיא ןענעוו טביירש
 טימ טנרעלענ טָאה רע סָאװ ,"דינמ , א גנאל ןופ טאהעג

 ,ןהעזענ טָאה ,םש לעב רעד ,רעבָא רעניימ עדייז רעד ,םהיא
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 בוט-טשילעב לארשי 'ר ורע צעז ,צ ,ש

 ןופ טינ ןיא רע זַא ,דינמ רעניטכיר רעד טינ זיא סָאד זַא
 "ונענקעוַא דינמ םענעי םהיא ןופ רע טָאה .תמאה ידינמ יד

 ןופ םענייא ,ןעבעגעג דינמ רעדנא ןַא םהיא טָאה ןוא ןעמ
 ."תמאה ידינמ , יד
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 בוט-"םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 .וט

 ןעשיווצ ומוקמ אלממ א םכוז םש לעּב רעד
 .םידימלת ענייז

 לָאז סאוו ,זענופעג טינ םידימלת ענייז ועשיווצ םענייק טאה םש לעב רעד

 רעגינייו ךַאנ -- .ןערעו וצ ומוקמ אלממ ַא רענייז ןייז יואר

 --.ןייז טנעקעג שרוי רעניטסיינ ןייז דיהידב רענעגייא ןייז טאה

 םינ ךיז ןיא טייקכילנעזרעּפ רעסיורג ַא ןופ עגיצ ענייק טאה רע

 "עועמ םעד ףיוא גיוא ןא טאהעג טאה םש לעב רעד -- .טגָאמרעפ

 -ןעװעג דגנתמ א רעניײז ךָאנ רעבָא זיא רענעי -- .דיגמ רעשטיר

 יד -- .טכארבעגניירא זיירק ןייז ןיא ךַאד םהיא רע טָאה ףילדנע

 ַא ס'םש לעב םעד זיא רעב 'ר יוזא יװ ,םעד ןענעו ןעדנעגעל

 .ןערָאװעג דימלת

 -עשזעמ םעד ןעמוקעגנַא םהיא זיא רערעווש ךָאנ ןוא

 דימלת א םענייז סֶּלֵא ,רעב 'ר ן'יבר םעד ,דינמ רעשיטיר

 .ןעגירקוצניירא

 "יווצ ,טגָאמרעּפ םידיסח לעיפ סלאמאד ןיוש טָאה רע

 םינואג עטמהירעב עלעיפ ךיוא ךיז ןעבָאה סע עבלעוו ןעש

 -לעוו ,תילגרמ ריאמ 'ר ןוא קחצי 'ר רעדירב יד יו ,ןענופעג

 ,ןעוועג גנאל ןופ ןיוש עטנאקעב ןוא דניירפ ענייז ןענייז עכ

 "עב שזובישזעמ ןיא ךיז טָאה םש לעב רעד ןעוו ,טצעי ןוא

 .ןערהַאפ רהָאי ןעדעי םהיא וצ ןעביוהעגנַא ייז ןעבָאה ,טצעז

 םידימלת ענייז ןעשיווצ ןענופעגנ ןאד ןיוש ךיז ןעבָאה סע

 -אלאּפ רעד יו ,םידיסח ןוא םילבוקמ ,םינואנ עסיורג ענױזַא

 ,סוקרעּפ דוד 'ר ,סעציק ףלָאװ 'ר ,בייל 'ר ,"חיכומ , רעהאנ
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 בוט-טשילעב לארשי 'ר רעצעו .צ ,ש

 "עב ערעדנא ךָאנ ןוא ףירח לארשי 'ר ,ןהכה ףסוי בקעי 'ר

 רוד םענעי ןיא עבאה סָאװ ןעטייקכילנעזרעּפ עטמהיר

 ,טבעלעג

 ןואנ רעפיורג רעד ,רענַאװש ןייז ךיוא טָאה ףךילדנע

 םש לעב םעד רַאפ פאק ןייז ,רעוועטוק ןושרג 'ו ,?בוקמ ןוא

 ןוא ןעביטנ םש לעב ןיא ןעביוהעגנַא טָאה רע ,ןעגיובעג

 ,ןערהָאפבַארַא שזובישזעמ ןייק לָאמטפָא םהיא וצ טגעלפ

 עטמהירעב ןוא עסיורג ןופ ,םילודג ןופ טייק עצנַאג ַא

 לעב םעד סלאמאד ךיז טימ ןיוש טָאה ,ןעטייקכילנעזרעּפ

 .טלעטשעגרָאפ עּפורג ס'םש

 "םיוו רעד ,טלהעפעג רענייא ץלַא ךָאנ רעבָא טָאה סע

 לעב ןופ ןעבעל םעד ייב םעדכאנ זיא סָאװ ,רעד ,רעטסניט

 ןייז רע זיא טיוט ןייז ךָאנ ןוא ןעוועג דנאה עטכער ןייז םש
 .ןערָאװעג ומוקמ אלממ

 וצ ,טלהעפעג רענעי טָא ץלַא ךָאנ רעבָא טָאה סע
 ןוא טראנעג ןעטסרהעמ םא טָאה םש לעב רעד ןעכלעוו

 .טניטיונעג ןעטסרהעמ םִא ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא

 ענייו רעננעהנא ןוא םידימלת עֶלַא יד ןעשיווצ םוראוו
 א סלַא לָאו רע ןעכלעוו ,ןענופענ טינ םענייא ןייק רע טָאה

 ןייז יואר לָאז רעכלעוו ,ןעטכארטעב ןענעק ךיז וצ ןעטייווצ

 פחוטש ט'םש לעב םעד ןעטייקניהעפ עגיטסייג ענייז טיפ

 .ןעמהענרעט וצ םענייז טיוט םעד ךָאנ

 ענייז ןופ םענייא ןעדעי ףיוא יו רענינעוו ךדָאנ ןוא

 רע ,ןעפַאה טנעקעג ,יבצ 'ר ,זחוז ןייז ףיוא רע טָאה ,םידימלת
 לאז רע ,ןייז ומוקמ אלממ ןייז טיוט ןייז ךָאנ ןענעק לָאז

 | .ןערעוו "שרוי רעניטסייג , ןייז

 ענייז ןיא טינ רָאג טימ טָאה רענייז דיחי ןב רעד

 "ענסיוא ןא טסקאוו סע זא ,ןעזיוענסױרַא ןערהַאי עגנוי

 ןיא ןהעזעג טָאה ןעמס ,םהיא ןופ טויקכילנעזרעּפ עכילנייוו
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 בוטימשילעב לארשי 'ד / רעצעז .צ ,ש

 סאיומע ראפ םינ זיא רע זַא ,רענייז הנהנה רעצנַאג רעד

 .ןערָאװעג ןעפַאשעב סעסיורג

 רער זיא טכיזניה רעגיזָאד רעד ןיא טנאסערעטניא

 "עג לָאמנייא םהיא וצ טָאה רעוועטוק ןושרג 'ר סָאװ ףעירב

 .ןעבירש

 -עטוק ןושרג 'ר םהיא וצ טביירש ",זיא השקב ןיימ

 ידכ ,ןייז דימתמ א טסלָאז וד זַא , ,ףעירב ןעזעיד ןיא רעוו

 טינ לָאז ,ריד טימ טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עניימ חחרט יד

 לעיפ בָאה ךיא זא ,ךָאד טסייוו וד ןוא .ו"ח םנחב ןייז

 ריד בעילוצ רָאנ ןיב ךיא .ריד טימ טגעלעגקעווא החרט

 םשה קנַאד א ריד בָאה ךיא ןֹוא ןעמוקענ שזובישזעמ ןייק

 יד זיא טצעי .טכארבעגפיורא הרותה ךרד םעד ףיוא ךרבתי

 ילבה יד טימ טינ ךיז טסלָאז וד זא ,ריד וצ עניימ השקב

 יד ןופ ןעכַאמ לת א טינ טסלָאז וד ןוא ןעמהענרעפ םלועה

 וד ןוא טייצ לעיפ טסַאה וד ןמז ?כ ,ענייד ןערהאי עטוג

 וד ,ךדיד טעב ךיא ".וראוצ לע םיחר, ןייק טינ ךָאנ טסָאה

 וד עכלעוו וצ ",תורענ ישעמ ,, יד ןעפרַאוװקעװא טסלָאז

 האנק ןייק טימ ןעקוק טינ טסלאז וד ,טנהָאוװענוצ דיז טסָאה

 'ה תארי טימ גידנעטש ךיז טסלָאז וד .עגידניז יד ףיוא

 ףיוא ןעבעגפיוא גָאט ןעדעי טסלָאז וד .  . ; ןעניטפעשעב

 ךיז טסלָאז וד ןוא ענייד םילטב םירבד יד עדנוטש ןייא

 ".ןעביירש ןענרעל העש רעזעיד ןיא

 םעד זיא רַאנ טינ זא ,ןהעז וצ זיא ףעירב ןעזעיד ןופ

 "עג טינ דימתמ ןוא ןדמל רעסיורג ןייק דיחי ןב ס'םש לעב

 ןייק טינ רהעז ענייז הנהנה עצנאג יד זיא ?לכב רָאנ ןעוו

 .ועוועג עטפאהרעטסומ

 -- רע טָאה זיירק םענעגייא ןייז ןעשיווצ רעבָא ביוא

 סָאװ ,םענייא אזא ןעניפעג טנעקעג טינ -- םש לעב רעד

 "עו רעטערטרעפלעטש זייז טוט ןייז ךָאנ ןענעק לאז
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 בוט"משילעב לארשי 'ר יע צ עד ,צ ,ׁשֹ
 יי

 ,והעזעג אי דמערפ רעד ןיא ןַאמ ןעזעיד רעבָא רע טָאה ,ןער
 ןענופעג טָאה םש לעב רעד ןעמעוו ,רעגיצנייא רעד

 ןייז ןענעק טיוט ןייז ףאנ לָאז רע ,גונעג גיטכיוו ןוא סיורג
 ,דינמ רעשטירעשזעמ רעד ןעוועג זיא ,ןערעוו ומוקמ אלממ
 םש לעב ןופ רענענעג רעסיורג ַא תלחת ךיוא זיא רעכלעוו
 .ןעוועג

 לָאז רע ,טנעלעגקעווא הימ לעיפ רעבירעד טָאה רע
 ,ןעברעוורע זיירק ןייז ןיא םהיא

 -נאל א ךיז טָאה הימ עצנַאנ ןייז סָאװ ,םעד ץַארט ןוא
 ןופ ךָאד ךיז רע טָאה ,טניורקעג גלָאפרע ןייק טימ םייצ עג
 פָאמ סָאד ךיא טָאה רע .טגָאזעגבָא םינ גנובערטש !ייז
 -ראעג גנובערטש ןייז ןופ גנוריזילַאער רעד ראפ גנאל יוזא
 ,ךילדנע טנעיזעג ךָאד טָאה רע זיב טייב

 "םהיא ךָאנ קנעב ףיא ןא ןערהָאי לעיפ יוזא ןיוש
 -עג םידימלת ענייז ראפ לָאמנייא םש לעב רעד ךיז טָאה
 "נעג רעסיורג רעד ןענעוו טדערעג ןעבַאה ייז ןעוו ,טגָאלק
 רֵצ סָאװ ,םעד ןענעוו ןוא םש לעב םוצ דיגמ ןופ טפַאשרענ
 םש לעב םעד ,שזובישזעמ ןייק ןעמוק טינ ןפוא םושב לי
 ,ןהעז וצ

 ,םעד ןענעוו רימ ןענַאמרעּפ סעדנענעל עדנעגלָאפ ןוא
 .ןערָאװעג דימלת ס'םש לעב םעד זיא רינמ רעד יוזא יו

 -יורג א ןיא -- עדנענעל יד טלחעצרעד -- רעב 'ר
 .י"ראה תלבק ןופ רעגנעהנא רעסיורג א ,זעוועג לבוקמ רעס
 טכא-ןעבעיז ןעטסַאפ תבש וצ תבש ןופ תוקספה טגעלפ רע
 יד ןעבָאה .ןערָאװעג קנארק ןופרעד רע זיא .רדסכ לָאמ
 םש לעב םוצ לָאז רע ,םהיא ןעננואווצעג ענייז םיבורק
 ,טהיא ייב ןעלייה ףיז ןערהַאפ

 -ארטעג םהיא טָאה ןוא םש לעב םוצ ןעמוקענ רע זיא
 ,רפס א ןיא ןעקוקניירא ןוא טעב ז'פיוא ןעציז ןעפ
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 .ןעלייה םהיא לָאז דע ,ןעטענענ רעב 'ר םהיא טָאה

 ,רעהירפ ןעירשעננָא םש לע רעד םהיא ףיוא טָאה

 הריד א ןעננודעג םש לעב רעד םהיא טָאה םעדכָאנ

 ענייז ףיוא ךָאו א ןעדליג ףלעווצ ןעכענעג םהיא טָאה ןוא

 טלייהעג טייצ עצנאנ יד םהיא טָאה םש לעב רעד .תואצוה

 .טרעסעבעג רהעמ ןוא רהעמ ץלא ךיז טָאה דינמ רעד ןוא

 עצנַאנ דינמ רעד זיא ןענרַאמהירפ א ןיא לָאמנייא

 לעסיב א זיא רע ןעוו .ןעגעלענ תושלה ןיא ןעדנוטש רעיפ

 -- ; טלהעצרעד רע טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ

 טָאה רענייז א ףלעווצ םורא ,טכַאנ א טימ רעהירפ

 וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,טקישענ רימ ךָאנ םש לעב רעד

 -יק ןיילק ַא טימ ןעציז ןעפַארטעג םהיא ךיא בָאה ,םהיא

 לעפ רענעפָאש א ןיא ןוהטעננַא ןוא ּפָאק ןייז ףיוא עלעש

 "ענ ךימ טָאה רע .טרהעקעגרעביא טייז רעקניל רעד ףיוא

 בָאה .טנערעלעג הלבקה תמכח ןעוװ ֿבָאה ךיא יצ ,טגערפ

 "יאי , : טנַאזעג ךיא

 רימ רע טָאה ,ןענעלעג רפס א ןיא שיט ן'פיוא ןוא

 .ןעגָאז רפס ןעזעיד ןיא סיּפע םהיא ראפ לָאז ךיא ,ןעסייהעג

 ןעפַארנַארַאּפ ערעדנוזעב ,עצרוק ןופ זיא רפס רעד ןוא

 טימ ןעביוהעגנַא ךיז טָאה רמאמ רעדעי ןוא ןענַאטשעב

 ,"םינּפה רש ט"טמ יל חס :י"ר רמא , ; הרוש עדנעגלָאט

 -עגבא ןעבלאה א רעדָא דומע ןא םהיא ראפ ךיא בָאה

 .טנָאז

 :רימ וצ ןעפורעגנָא םש לעב רעד ןַאד ךיז טָאה

 .ןענָאז ריד ראפ דיא לעוװו טא .יוזא טינ ,ןיינ ---

 ,רימ ראפ ןעגָאזרַאפ זעביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 רעפרעק ןעצנאנ ןייז ףרוד רעטיצ א יוװ זיא לייוורעד
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ר רועצעז ,צ ,ש

 -עננָא ןוא טלעטשענפיוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעגנאגעגכרוד
 : ךיז ןעפור

 ףיא ןוא "הבכרמ-ישעמ , ןיא טצעי קסוע ןענעז רימ --
 ? ראג ץיז

 .טגָאזעג גידנעהעטש רעטייוו טָאה ןוא
 יזא טעב ןיא ךימ רע טָאה ,גידנענַאז ,יוזא טָא ןוא

 ןיוש םהיא בָאה דיא ןוא ,טגעלעגקעווא לוגיע א ןיא יו
 -ופב ןוא טרעהעג ןערענוד רָאנ בָאה ךיא .ןהעזעג םינ רהעמ
 ןעדנוטש ייווצ ןופ ףרע ןא יוזא טָאה סע ןוא ןהעזעג ןעצ
 .ןעטלאהעגנא

 ןעזעיד ןופ ןוא ןעקָארשעג רהעז ךיס בָאה ךיא ןוא
 .ןעלאפעג תושלח ןיא סע ףךיא ןיב קערש

 -- טיזיו ןעטשרע ןייז ךָאנ ןיא דינמ רעד ןעוו ןוא
 ,ןערהָאפעג םייחא -- עדנעגעל עבלעזיד רעטייוו טלהעצרעד
 רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,טשטנעבעג םש לעב רעד םהיא טָאה
 ,ןעשטנעב םהיא לָאז דינמ רעד ,ןעגיובעגנַא ּפָאק ןייז ןיילא
 ןעמונעג םש לעב רעד טָאה .טלָאװעג טינ דינמ רעד טָאה
 .טנעלעגפיורא ּפָאק ןייז ףיֹוא יז טָאה ןוא ענייז דנאה יד
 .טשטנעבעג דינמ רעד םהיא טָאה טשרע ןַאד ןוא

 .ןעגיובעג ּפָאק ןייז דימלת םעד ראפ טָאה יבר רעד
 רע םייב ןיוש .ןעטעבעג חכרב א דימלת ןופ טָאה יבר רעד
 זא ,ןעזיוועג םש לעב רעד םהיא טָאח דיגמ ןופ טיזיוו ןעטש
 טקוק רע ןא ,ךיז וצ ןעכיילנ א ראפ םהיא טכארטעב רע
 ,םענייז ומוקמס אלממ א ףיוא יו ,םהיא ףיוא

 -עוו סעדנעגלָאפ טלהעצרעד עדנעגעל רעדנא ןא ןוא
 : םש לעב םוצ דינמ ןופ תוברקתה רעטשרע רעד ןעג

 -- עדנענעל עזעיד טלהעצרעד -- רעב 'ר יבר רעד
 רע זיא .ןעוועג לבוקמ רעסיורג א ןוא גלפומ ןדמל א זיא
 ,ןעכורּפסיױא םחיא םש לעב םֹוצ ןערהַאּפעג
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 בוט-טשילעב לארשי 'ר ועצעז .צ .ש-

 זַא ,טקנעדעג רע טָאה .םהיא וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 .ןערעה םהיא ןופ הרות-ירבד ענידלַאװג סיּפע טעוװ רע

 -ענניירא םש לעב םוצ רָאנ זיא רע יװ ,רעבָא דלַאב

 יװא יו ,השעמ ַא טלהעצרעד רענעי םהיא טָאה ,ןעננַאג

 טָאה רע ןוא געװ ןיא געט עלעיפ ןערהַאפענ לָאמַא זיא רע

 "לרע, םעד ןעבעג וצ טיורב ןייק טאהעג טינ רחעמ ןיוש

 נָא ךיז רע טָאה .ןעוועג הלנע לעב ןייז זיא סָאװ ,םענייז

 קַאז א ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,יוג ןעמירא ןא ףיוא ןענַאלשעג

 ,טפיוקעגקעווא טיורב םעד םהיא ייב רע טָאה .טיורב טימ

 .םענייז ?רע םעד ןעבעג וצ סָאװ ןעבָאה לָאז רע ידכ

 -רעד םש לעב רעד םהיא טָאה נָאט ןעטייווצ םעד

 ,ןערהַאפעגנ רעטייוו זיא רע ןעוו ,רעטעּפש יוזא יוװ ,טלהעצ

 ,דרעפ יד ראפ טאהעג טינ ייה ןייק ךיוא ןיוש רע טָאה

 טָאה סָאװ ,יונ א ףיוא ןעגָאלשעגנָא רעדעיוו ךיז רע טָאה

 -קעװַא ייה יד םהיא ןופ רע טָאה .טאהעג ייח טימ קַאז א

 .ןעבעגענקעווא סע דרעפ יד ןוא טפיוקעג

 טיורב םעד טימ ןוא יו םעד טימ תושעמ עלא יד

 טָאה רע ןוא טכארבעגסיורא דלודעג ןופ דינמ םעד ןעבַָאה

 .ןערהָאפ םייהא לָאז רע ,ענייז דרעפ יד טיירנענוצ ןיוש

 -עג ניטרעפ ןיוש זיא רע ןעוו ,רעבָא סלָאמַאד טקנוּפ

 .ןעפור טקישעג םש לעב רעד סהיא טָאה ,ןערהָאפ וצ ןעוו

 טָאה ,ןעננאנענניירא םש לעב םוצ זיא רע ןעוו ןוא

 :טנערפענ םש לעב רעד דלאכ םהיא

 ? ןענרעל וד טפנעק ---
 :טרעפטנעעג דיגמ רעד םהיא טָאה

 ,אי ---

 ןוא "םייחהיץע , רפס םעד ןעמונענ םש לעב רעד טָאה
 .ןעטרָאד רמאמ ןעפיוועג א ןערהעלקרע ןעסייהעגנ םהיא טָאה
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 בומיםשילעב לארשי 'ר ועצעו ,צ ,שי

 טָאה ,עלייו א טכארטענ טָאה רעב 'ר יו ,םעדכָאנ

 .טנַאזעג טשפ םעד םהיא רע

 :טרעפטנעענ םש לעב רעד םהיא טָאה ףיורעד

 ,טינ רָאנ טסייוו וד ---

 רעד ןיא טכארטעננייא ךיז לָאמַא ךָאנ טָאה רעב 'ר

 : םש לעב םוצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא עלעטש

 "עג בָאה ךיא יוװ ,יוזא ןיא טשּפ רע'תמא רעד ---

 רע לָאז ,טשפ רעדנא ןא רעבָא טסייוו ותלעמ ביוא .טגָאז

 רעד ןעמעו טיפס ןעסיוו ןוא ןערעה ךיא לעװ ,ןעגָאז רימ

 ,זיא תמא

 :טנָאזעֶי םש לעב רעד ןַאד םהיא וצ טָאה

 ! סיפ ענייד ףיוא ךיז לעטש ---

 .טלעטשענפיוא ךיז רע טָאה

 "ווו ךיא סייוו ןעוועג ןענעז רמאמ םענעי טָא ןיא ןוא

 ,םינאלמ ןופ תומש לעיפ

 רמאמ םעד ןעביוהעגנָא טָאה םש לעב רעד רָאנ יו ןוא

 "עג טכיל טימ טליפרעביא זיוה עצנאנ סָאד זיא ,ןעגָאז וצ

 ייז ןוא טנערבעג םורא ןוא םורא טָאה רעייפ א ןוא .זערָאװ

 ,םיכאלמ עטנַאמרעדנעביױא יד שוחב ןחעזעג ןעכַאה

 וצ ןעפורעגנָא םעדכַאנ ךיז טָאה םש לעב רעד ןוא

 : םהיא

 ןייד ,טנַאזענ טסָאה וד יו זיא טשּפ רעד זא ,תמא --

 .ןעוועג המשנ א ןהָא רעבָא זיא ןענרעל

 ויא ןוא ןערָאװעג דיסח א רענייז רעב 'ר זיא ןַאד ןוא

 .ןעבעילבעג םש לעב םייב

219 





 ךונ סעטירד
 טלעוו ןוא שנעמ ,טָאג





 בומ"םש-לעב לארשי 'ר ױיעצ עז ,צ ,שי

 יי

 ,םש לעב ןופ המיש עשיזיפַאמעמ יד

 עיײג ןיק טיִנ ..םוידיסח רע'ט"שעב רעד זיא םוטנעדיא יינ ןייק טיי

 יעג ןופ גנוכיירטשרעטנוא יד רָאנ ןיא רע .רע זיא ןליפא ןעכירטש

 ןוֿפ טנַארפ ןיא ןעלעטשסיורא סאד .םוטנעדיא ןיא ןענירטש עסיוו

 ײצעב עשיטנַאטסעטַארּפ עסיוועג א -- .עגייז ןעטנעמעלע עגינייא

 ,הלבק רעד וצ דיוא רָאנ ,םוטעדיא ןעשידוסלת םוצ רָאנ םינ גנוה

 ֹּוצ ליײטנעגעג ןיא -- .ןעסַאקשעגסיוא טינ י"ראה תלבק יד ךיוא

 עניצראה רהעמ םזידיסח רע'ט"שעב רעד ןיא י"ראה תלבק רעד

 -- .עיצקארטסבא יוװ ,םעטסיפיסנעבעל רהעמ ,עירָאעט יוװ ,גידערּפ

 "עװ הלבק רעשידיא רעד ןופ גנולעטשרַאפ עשיטסימ-שיפַאזאליפ יד

 ,םוזרעוינוא ןעצנאג ןופ ץגעטסיוקע ןוא ןעבעל םעד ןעג

 "וורש ןוא ןעמוק עכנאמ ןעוו ,תועט רעסיורג ַא זיא סע

 ןוא רעיינ ץנאגנ א ןעגעוו יו ,םזידיסח רע'ט"שעב ןעגעוו ןעב

 ,גנונעוועב א ןענעוו יו ,םוטנעדיא ןיא גנוגעוועב רעדמערפ

 ןעשיראטסיח ןעטלַאטעד טלעטשעגנענעג טולָאסבַא זיא עכלעוו

 זיא טעדנירנעבנוא רהעמ ךָאנ .םוטנעדיא ןעלענַאיצידַארט ןוא

 "יד סלַא גנוגעוועב עזעיד טלעטש יז ןעוו ,גנוניימ עגיזָאד יד

 ,םוטנעדיא ןעשידומלת םוצ ץַאזנעגענ ןעטקער

 יד ןופ הקיני ןייז ףעיט טהיצ םזידיסח רע'ט"שעכ רעד

 "ראפ ךיז טָאה סע יוװ טיול ,םוטנעדיא ןעצנאנ ןופ ןעלצרואוו

 ןייז ןופ ןעּפאטע ענערעישרעפ יד גידנעכַאמכרוד ,טרילומ

 ּינ ןייק טינ ןיא םוידיסח רע'ט"שעב רעד ,גנולקיווטנע

 -נעדיא ןיא ןעכירטש עיינ ןייק טינ רַאגָאז זיא רע .םוטנעדיא

 ןעכירטש עטיוועג ןֹופ גנוכיירטשרעטנוא יד רָאנ זיא רע .םוט

 םזידיסח רע'ט"שעב רעד סאו ,טעלַא ,סעלַא .םוטנעדיא ןיא

 רוב ר
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 .םוטנעדיא ןעשירָאטסיה ןעטלַא ןופ דניק רשכ ט ז.א טנידערּפ

 "כייוו טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ םוטנעדיא ןופ סעֶלַא

 -ענברוד זיא סָאװ ,הלבק רעד ןופ סעלַא ,טייקניצרַאה ןוא טייק

 םעד ןֹופ םימחר ןוא דפח ןעכילדנענוא םעד טימ טלהארטש

 רהיא ןיא ןזיא סָאװ ,סעלַא ,"ףוס ןיא , ןענידנעמערַאברעד

 טָאה ןעלעווק עלַא עזעיד ןופ --- שיטסַאטנַאפ ןוא טלענילפעג
 ןעגידערּפ ןוא ןערהעל ענייז ןופ טלַאהניא םעד םש לעב רעד
 בוט טש לעב רעד טָאה ?ערעּפ עטלַא עלַא עזעיד ןופ .טּפעשעג

 ענעפַאנעגפיױנוצ-שינַאמרַאה עניטרַאנעגייא ןייז ןעפַאשעג

 רעיינ , רעד רעטרעוו יד טימ טרעוו עכלעוו ,גנואיושנא-טלעוו

 -טלעוו עשיפָאזָאליפ עגיטרַאנענייא ןייז ,טנעכייצעב "םזידיסח

 טסייג רעסיורג רעד טבעװש סע רעכלעוו ףיוא ,גנואיושנַא

 ,רעדנירג רזויא ןופ

 טלַאחטנע םזידיסח רע'ט"שעב רעד רעבָא לעיפיוו ףיוא

 -- םזיטנאטטעטָארּפ ןופ טנעמעלע ןעסיוועג א אי ךיז ןיא

 -עב ןייז ןיא רָאנ טינ טנעמעלע ןעזיד ךיז ןיא רע טלַאהטנע
 ןעשי'נבר םעד :רעניטכיר רעדָא --- ןעשי'דומלת םוצ גנוהיצ

 -עב ךיז רַאפ --- טלעדנאוורעפ רעכלעוו ,זיילַא םוטנעדיא --

 ,ןישַאמ רעשיטאמאטיוא ַא ןיא ןעדיא םעד --- ןעמונעג רעדנוז

 יד ןייז םייקמ ןיא רָאנ טחעטשעב רעכלעוו ןופ לעיצ סָאד

 -ןרט םיפלא ט"פרת ענעדעישרעפ ערעייז טימ תווצמ ג"ירת

 רעשינַאגרָא ןַא ,חלבק רעד וצ ענונב ךיוא רָאנ ,םיקודקד ענעק

 רַאגַאז טהעטש רע .זיא ןיילַא רע ךיוא רעכלעוו ןופ ?ייט

 וצ ענונב ךיוא גנוהיצעב רעשיטנאטסעטָארּפ רעגיזָאד רעד ןיא

 "טּפיוה ןייז טגיוז רע רעכלעוו ןופ ,?"ז י"ראה תלבק רעד

 יז עֶלַא טָאה רע רעכלעוו ןופ רוטקעטיחרא רעד טיול ,הקיני
 .טעיובעג ןעטנעמַאטרַאּפַא ענ

 תומלוע , יד טימ טניטפעשעב רהעמ זיא י"ראה תלבק יד

 רדפכ טדער יז ."םינותחתה תומלוע , יד טימ יו ,"םינוילעה
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 בוטיטש-לעב לארשי 'ר רעצעו ,.צ ,ש

 יו ,עיראעט רחעמ זיא יז .ןעשנעמ ןופ יװ ,טֶצִנ ןופ רחעמס

 "סירא רהעמ ,שיטקארמסכא רחעמ זיא יז ,םעטסיס-סנעבע)

 יד :טסייה סָאד ,רעבָא םוידיסח רע'ט"שעב רעד ,שיטארטקַאפ

 ןיא ,ענאלפיוא רעטייוצ דתחיא ןיג ו"ראה תלבק ענעגייא

 יו ,גנידערפ רהעמ זיא ,םזידיסח רע'ט"שעב ןופ םראֿפ רעד

 ,עיצקארטטבא יו ,םעטפיט-סנעכעל רהעמ זיא דע ,עיראעט

 רע'ט"שעב רעד .טסיינ רעשיטארקַאמעד רחעמ טבעל םהיא ןיא

 תומלוע, איד טימ רחעמ ןיוש ףיז טניטפעשעב םזידיסח

 ,םינוילעה תומלוע יד טימ יו ,ןעשנעמ םעד טימ ,"םינותחתח

 טימ יו ,ןעפירגעבדץראה טימ רחעמ טרירעּפָא רע .טָאג טימ יוו

 .ןעפירנעב-חוו

 ןיא טייקגיצראה ןוא טייקכייוו ןופ ןעמלעוו עצנאנ טימ

 ףיוא טבעווש סע ,םזידיסח רע'ט"שעב רעד ןעננורדעגכרוד

 סע ,ןיילַא םש לעב ןופ טסייג רעגיהור ןוא רעטונג רעד םהיעג

 ןייז ןופ ןערעטאלפ-לענעילפדןעביוט סָאד םחיא ןיא ךיז טלהיפ

 םזידיסח רע'ט"שעב ןיא ,המשנ רעדנעדיילטימ ןוא רעטרַאצ

 ןעשטיינק - ןערעטש עט'הרוחש'הרמ'רעפ טינ ךיז ןעלהיפ
 רעכייוו ןוא רעניהור ,רענעטִא ןַא ,קבוקמ ןעשיטעקסַא ןַא ןֹופ
 ,םהיא ןיא ךיז טלהיפ ןעגיוא עדנעלכיימש-בעיל עטוג ןופ קילב

 סאו ,ץראה סעדנעלהיפטימ ,גידעבעל ַא ןומ ןעּפַאלק סָאד
 -עי ראט גנונפאח ןוא טסיירט ךיז טימ ןעננערב ןעלעוו טלאוו
 רעגנירנ ןוא רעדניל ןעלעוו טלָאװ סָאװ ,םעלַא רַאפ ןוא ןעד

 ,ןעמעלא ראפ ןוא ןעדעי רַאפ ןעבעל סָאד ןעכַאמ

 חלבק רעד ןיא רענייטשדנורנ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא
 םעד ןענעו גנלעטשראפ עשיטסימישיפאזָאליֿפ רהחיא זיא
 סאוו ,סעלַא ,ןהעז רימ סאו ,סעֶלַא .שי ןעכילטלעוו ןעצנַאג
 -טימ ראנ ,ןעמראפ עכילרעפיוא רַאנ ןיא ,ןעדניפּפמע רימ
 558 רעד רָאנ ןיא ,ןערהיפ לעיצ םוצ ןעמרַאדעב סאו ,ןעל
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 בוט-םש-לעב לארשי' 'ד רע צעז .צ .ׁשי
 הרי היייקדיירייפ

 הַּפילק עכילרעסיוא יד ,רקיע ןערַאבהעזנוא ,םענעטלאהעב ןופ

 ץנאטסבוס םעד .ךות םענעטלאהעב "םינפלו ינפל , ם'נופ

 םעד טינ לָאמנייק ןעהעז רימ .טינ רימ ןעהעז רעבָא ןיילַא

 -ענ ןעכלעוו ןופ שרוש רעד ,ךַאז רעד ןופ ךות םעד ,רקיע

 ,"םלענו רימט , ןעלַאסרעווינוא םעד ןיא נידנעטש דיז טנימ

 ןעזעוו סָאד ךיוא ןוא ףוס רעד ןוא ביֹוהנֶא רעד זיא רעכלעוו

 סָאװ ,םעד םעלַא ןופ ,ןעהעז רימ סָאװ ,םעד םעלַא ןופ ןיילַא

 .ןעלהיפ רימ סָאװ ,םעד םעֶלַא ןופ ןוא ןעוהט רימ

 -יפעג ןעטלעוו עגיד'תוימשנ ערעזנוא טיִמ םענייא ןיא

 -רעפ ןענַאילימ עלייוו רעדעי ןעפַאשעכב ןערעוו ןוא ךיז ןענ

 עצנאג יד .תוינחורדולכ ןענעז סאו ,ןעטלעוו ענעגרַאב

 ןיא סָאװ ,סעלַא ןוא רעבָא טלעו עניד'תוימשנ

 רעדעי ,רָאפ רהיא ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעגנוניישרע עלַא ,רהיא

 -נעלק רעדעי ,גנוגעוועב עטסנעלק עדעי ,טסעשז רעטסנעלק

 ןענעז וליפַא עלעגיופ רעטסנעלק ןופ רעטאלפ-לעגילפ רעטס

 רעדנא ןַא ןופ ןעמרָאפ עכילרעסיוא יו ,טינ רהעמ דךיוא

 .ןעטלעוו ענעגרַאברעּפ ערעדנַא ןופ ,ןעבעל ךילרעניא |

 ןימלע , ןוא "ןילגתאד ןימלע , עַלַא עניזָאד יד טָא ןוא

 םעד ןופ קנאדעג-ץילב רעד יו ,טינ רהעמ ןענעז "ןיסכתאד

 ףיוא טייקניטעט רעכילטעג רעד ןופ הנוכ יד ,"םלענו רימט

 סָאד .לעיצ ןעכילדנענוא רהיא וצ געװ ןעכילדנענוא רהיא
 ,םידַאפ רעכילדנענוא רעצנַאג ןייא יו טינ רהעמ זיא סעלַא

 םעד ןופ ליונק ךיז ןעדנעלקיוורעדנאנאפ ןופ ךיז טהיצ סָאװ

 רהעמ זיא סעֶלַא סָאד ,"תובסה ?כ תובסו תוליעה 5כ תליע;

 -עישרעפ ,םלענו רימט ןופ ןע'תולגתה ענעדעישרעפ יוװ ,טינ
 יד ןַא טמהענ סע עכלעוו ,ןעמרָאפ עדנעהעגייברעפ ענעד

 ,עיגרענע עכילטעג



 .בוטימשז לעב לארשו הי יעצעו ,צ ,ש
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 רעשידיא רעד ןוא םזינָאמ רעשיזָאניּפש רעד
 .םזילַאוד

 ױרעשיריא רעד ןופ ערהעל רעשיזיפאטעמ רעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 ןיא טביולג םויאעטָאנַאמ רעד : םזיצַאניּפש םעד ןעשיווצ ןוא הלבק

 ןיא טביולג םויאעטנאּפ רעד דנערהעוו ,רומאנ רעד ןיא םזילאוד

 יאמ םעד ןעשיוצ דעישרעטנוא רעד -- ,ּפיצנירּפ ןעשיטסינאמ םעד

 עטסנעה סאד זיא ןעטשרע םעד טיול : םזיאעטנאּפ ןוא םזיאעמַאג

 יסיוקע רעבָא ןעטייווצ םעד טיול .ךיז ראפ םעטילאער ַא -- ןעזעוו

 קיויפאטעמ יד -- .רענייז חעּפמשה רעד ןיא רַאנ עיפשמ רעד טריס

 עשיריא יד יו ,םזיצַָאניּפש םוצ טנעהַאנ רהעמ ןיא םשילעב ןופ

 םעד טיול "םוצמצה רוס, רעד -- .טנעהַאנ םהחיא וצ זיא ?לכב הלבק

 ט"שעב םעד טיול ןוא י"ראה

 עזעיד טָא ,גנודניפּפמע-טלעוו עשיטסימ עזעיד טָא ןוא

 טריטסיזקע סָאװ גנאהנעמַאזוצ םעד ןענעוו ןָאיצּפעצנַאק

 רעד ךיוא זיא ,רענייז "חריצי , רעד ןוא "רצוי, םעד ןעשיווצ

 זיא ,םש לעב ןומ הטיש רעשיויפאטעמ רעד ןופ ןייטש-דנורג

 .טײהטַאג רעד ןעגעוו ערהעל ןייז ןופ ןייטש-דנורג רעד ךיוא

 רהיא טימ טצונעב רעבָא ךיז טָאה םש לעב רעד רעדייא

 -ענניירא "םינוקת ,, ןוא ןעננורעדנע עלעיפ רהיא ןיא רע טָאה

 ךָאד זיא ןעטייקכילנהע עניימעגלא עלַא יד ץָארט ,ןעגָארט

 רעשיזיפַאטעמ ןייז ןעשיווצ ןַארַאפ דעישרעטנוא רעסיורג ַא

 סָאװ ,הלבק רעד ןופ ערהעל רעשיזיפַאטעמ רעד ןוא ערהעל

 .םהיא זיב
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 בוטימש-לעב לארשי 'ר רע צ עז .צ .ׂש

 ןוא טייהטעג רעדנעפאש רעד ןענעוו ןָאיצּפעצנָאק יד

 טרעוו יז יו טיול ,םענעפַאשעג םעד טימ גנאהנעמַאזוצ רהיא

 לעיפ טהעטש ,טרילומראפ קיזיפאמעמ רע'ט"שעב רעד ןיא

 ,םזילאוד ןעשידיא םוצ יו ,םזינאמ ןעשיזָאניּפש םוצ רעטנהענ

 יו ,עעדיא רעשיטסיאעטנאפ רעד וצ רעטנהענ לעיפ טהעטש

 "רעביוא ןוא עכילרעסיוא יד ץַארט ,רעשיטסיאעטַאנַאמ רעד וצ

 יד לעיפ רהעז ךיז טעדיישרעטנוא ,ןעטייקכילנחע עכילבעלפ

 -נירּפ-דנורג ערהיא ןיא הלבק רעשידיא רעד ןופ קיזיפאטעמ

 רחעז ךיז טעדיישרעטנוא יז  ,םזיצַאניּפש םעד ןופ ןעּפ צ

 ,ערהעל רעשיטסיאעטנאּפ ןייז ןופ לעיפ

 -אנאמ ןעשידיא ןופ ךירטש רעשיטסירעטקאראח רעד

 ,ןערהיפ זומ רע רעכלעוו וצ ,ענייז ץנעוקעסנָאק יד ,םזיאעט

 עט ס כ ע ה ס ַא ד .רוטַאנ רעד ןיא םזילאוד רעד זיא

 יז רַאֿפ טעטילַאער ַא זיא ןעזעוו

 רעלַאער ַא זיא טייהטענ רעד ןופ ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל סָאד

 יעוו ענירדינ יד ןופ ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל ןיא רָאנ טינ טקאפ

 טבעלעג טָאה --- טָאנ --- רע .ייז רעסיוא ךיוא רָאנ ,סנעז

 ףיוא טעוװ ןוא ןערָאװעג ןעפַאשַאב זיא סעלַא רעדייא ךָאנ

 סעלַא ןעוו ,םעדכַאנ -- טבעלעג ךיוא טכָאװ :רעדָא -- ןעכעכ

 .ןהענרעטנוא -- טלָאװ ;רעדָא -- טעוו

 ןֶא ןעמהענ הלבק רעשידיא רעד ןופ ןערהעל יד ךיוא ןוא

 רָאנ ןעבאה ייז .רוטַאנ רעד ןיא םזילאוד ןופ ּפיצנירּפ םעד

 רעשיריּפמע רעד ןענעוו גנולעטשרָאפ עשיטסימ רהעמ ַא

 ןענניהיצעב ערעפעיט ןוא ערעפרַאש רַאנ טהיצ יז .טלעוו

 ,רהעמ טינ רעבָא .רענייז זוריצי רעד ןוא רצוי םעד ןעשיווצ

 ןיא טינ טרעוו ,הלבק רעשידיא רעד טיול ,?עוּפה ?כש רעד

 ןיילא העּפשה רער ןיא רָאנ טינ .ןעננולשרעפ הלועּפ רעד

 ,ןענייא ןייז ךיז טבעל רוקמ רעד .עיּפשמ רעד טריטסיזקע

 רהעמ זיא םוזרעווינוא ןופ ןעבעל סָאד .ןעבעל רעדנוזעב
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ׁשּו

 ןייז ןיא טנעמָאמ ןעסיוועג א רַאֿפ םראפ עסיוועג ַא יו םינ

 ןעבעל ן י יז  ןופ זיא םוזרעווינוא ןופ ןעבעל סָאד .ןעבעל

 !עפַאשַאב םוזרעווינוא רעד זיא ןעליוו ןייז ףרוד .גיננעהב

 ינעטסיזקע ןוא ןעבעל סָאד זיא ןעבעל ןייז ךרוד .ןערָאװעג

 "על ןופ טינ רעבָא זיא ןעבעל ןייז ,ךילגעמ םוזרעווינוא ןופ

 ,גיננעהבא םוזרעווינוא ןופ ןעב

 287 ,םןיאעטאנאמ רעשידיא רעד טנרעל טעלַא סָאד

 -יאפ רעד ןעו ,סלאמאד הלבק עשידיא יד טנרעל סעֶלַא

 .רעדנאנאפ הריצי רעד ןופ רצוי םעד טינ טלייט טםזיאעט

 יו ףיוא ,לעיפ ױזַא ףיוא רָאנ טריטסיזקע ?עוּפחה לכש רעד

 יויז עיּפשמ רעד ןוא העּפשה יד .טריטסיזקע חלועּפ יד לעיפ

 סע ,דנעהעגנעמאזוצ ,ןעדנובעננעמאזוצ ןֶא גיבייא ןופ ןענ

 ןופ רָאנ טינ זיא סעלַא ."תויושר ייווצ , ןייק אטינ ןענייז

 ןיא ןעזעוו עטסכעה סאד .ןייֵלַא טָאנ ףיוא ןיא סעֶלַא :טָאג

 ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל סָאד .ךיו ראפ טעטילאער ןייק טינ

 םעד ןופ םרָאֿפ עסיוועג א ראנ טינ זיא םוזרעווינוא םעד ןופ

 רקיע ןייז יקַאט רָאנ ,טייהטעג רעד ןופ ץנעטסיוקע ןוא ןעבעל

 יד .ןילַא טייקכילטנעזעוו עניצנייא ןייז ,טייקכילטנעזעוו

 רעד ןיא ןעשרעה סָאװ ןעלעיצ ןוא ןעצנעדנעט ,ןעצעזעג עלַא

 טלַאהניא ןעלעירעטַאמ ןעצנאג םעד טימ ןעמַאזוצ ,רוטַאנ

 "טעג יד זיא ,םעלא םעד ןיא ,רעדָא ,סעלַא סָאד --- ,ןערהיא

 ,ןאראפ טינ ווא טייהטעג רעדנַא ןייק .טייה

 הלבק רעשידיא רעד ןופ גייווצ רע'ט"שעב רעד רָאנ ןוא

 ןא ,טנַאועג רעהירפ ןיוש בָאה ףיא יוװ ,ךיז ףיוא טנַארט

 -עטנאּפ ןעשיזאניפש םעד טימ טפאשדנאוורעפ עמיטניא

 -עטנאּפ רהעמ לעיפ ךיז ןיא רע טנַָאמרעפ טלאפנעלַא ,םזיא
 .יז טנַאמרעפ ללכב הלבק עשידיא יד יו ,ןעטנעמעלע עשיטסיא

 ,ןערהיא לייט םעד ןיא סרעדנַאזעב יז טנַאמרעּפ יז

 רעד ןופ ןעטקנוּפ יד טפעיטרעפ ןוא טעטיירברעפ יז ואווַא
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ןופ גנולניּפשבא רעד ןעגעוו ןעדער עכלעוו ,חלבק רעשידיא

 עד נע העגייב ר עפ  םעדןיאןעבעל ןעגיבייא

 "ענ ןוא טנרעלעג טָאה םש לעב רעד סָאװ סעֶלַא יו
 ןעגעוו ערהעל ןייז ,ענייז קיזיפאטעמ יד ךיוא זיא ,טנידערּפ

 -ברוד טסיינ ןעשיטארקַאמעד ןעפעיט ַא טימ טייהטעג רעד

 רעד ףיוא ?עמיה ןופ טָאנ םש לעב רעד טָאה סע .ןעגנורדעג

 -נעמ םעד טיס רָאנ טינ םהיא טָאה ןוא טכארבעגבארַא דרע

 טימס ךיוא רָאנ ,טלעטשענ גנורהירעב רעמיטניא ןיא ןעש

 ,טריטסיזקע סָאװ םעד םעלַא טימ ןוא ,טבעל סָאװ םעד םעלַא

 רעשיזימאטעמ ןייז טיול ,ןיוש זיא טלעוו עשיריּפמע יד

 סע רעכלעוו ףיוא ,רעטיוט לאירעטַאמ רָאנ טינ ,ערהעל

 -יטש עצנאג רָאנ ,ןעבעל ניבייא ןייז זופ ןעלהארטש ןעלַאפ

 -עמ ןייז .טייקבילטנעזעוו רענענייא זייז ןופ ,לוכיבכ ,רעק

 -ייא ןופ גנוטפעהעב רעד ןענעוו לעיפ ױזַא טדער קיזיפאט

 -נוא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןעגעוו ,ןעדנעהעגייבראפ ןוא ןעגיב

 סָאד טכיירטשרעטנוא רע ;ןעכילברעמש ןוא ןעכילברעטש

 ןייק ךילקריוו טלָאװ סע יוװ ךיילנ ,לָאמ עֶלַא ףעיט ױזַא סעֶלַא

 .ןעוועג טינ רוטַאנ רעד ןוא טָאנ ןעשיווצ דעישרעטנוא

 ןופ טָאנ רעד רָאנ טינ םש לעב ןופ טָאג רעד זיא סע

 ,דרע רעד ןופ טָאג רעד זיא רע ,ןעלמיה עטייוו ןוא עכיוה יד

 רהיר ןוא רהעק ןעדעי ןיא ןעשנעמ ןעננעמ ענילהעצנוא יד ןופ

 לא רעד .ייז ןיא ןוא ייז טימ נידנעטש ןיא רע .ןערעייז

 ט ינ ט א ה ,םימחרהו דסחה יהלא לא רעד ,לארשי יהלא

 דיוא זיא רע .סעלא ןעפַאש אב רָאנ

 ןעמ בוא וא .ס על ַא ןיא ט רע פ ר ע ק רע פ

 רעבָא םהיא ןעמ ןעק ,לָאמניק ן| ה ע ז טינ םהיא ןעק

 רעד ףיוא עלעקניוו סָאד רָאנ זיא סע .נידנעטש ןע? היפ

 ,ןעטרָאד ןעניפענ טינ ךיז לָאז רע ואווא ,ןאראפ טינ טלעוו
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 בוט"מש-לעב לארשי 'ר רע צ עד .צ ,.ש

 "עב ןעננוטסעפ ןוא תוציחמ ענרעזייא ?עיפ ףרוד ,תמא,

 ןַא ,ןעסייוו רעֶּבִא תעדח ישנא יד ,זנוא ןופ םיוא ךיז רע טלאה

 "ןישובל , עלַא יד ,ןעננוטסעפ ןוא תוציחמ ענרעזייא עלַא עזיד
 -ענייא ןייז ןופ ןערעייז םצע רקיע ןיא ןענייז ןעקעדוצ ןוא

 םהיא ןופ ןיא ץַאלּפ ןייק םיראו ,טייקכילטנעזעוו רענ

 (=,"וורפ טינ

 "עג סָאװ ,סעלַא ןוא ןעטלעוו ענעדעישרעפ עלַא יד;

 ערעזנוא טימ ןענעק רימ סָאװ ,סעלַא ,ייז ןיא ךיז טניפ

 יד ןופ ץנעטסיזקע ןייז טהיצ סָאװ ,סעלַא ,ןעלהיפ םישוח

 רימ סָאװ ,סעלַא ,רוטַאנ רעד ןיא ןעשרעה סָאװ ,ןעצעזעג

 "ויא רעייז ןיא ןענייז ,ןעפיירגעב ?לכש רעזנוא טימ ןענעק

 ןייז ןופ עֶלַא ןענייז ייז ,םינ רָאנ טייקכילטנעזעוו רענעג

 יִלָאפ ןייא ןענייז ייז ןוא רע ןוא .גיגנעזבא דסח ןוא ןעליוו

 ,ןעטלַאהעב רָאנ ךיז טָאה אוה ךורב אשדוק ,טייהנייא עמָאק

 ןוא ןעשינעטלעהעב ,םישובל ענעדעישרעפ עלעיפ ןיא ,?וכיבכ

 טלַאהַאב רע עכלעוו ךרוד ןוא עכלעוו ןיא ,ןענַאיצַארטנעצנַאק

 ףערעי ןעהעז ייז ןוא ,םיאורב ענייז ןופ ןעניוא יד ןֹופ סיוא דיז

 רעדנַאנַאפ טלייט ןוא בא טעדייש סָאװ ,הציחמ ַא יוװ ,ךַאז

 םעד ןיא ןוא .םענייז רעפעשַאב םעד ןעשיווצ ןוא ייז ןעשיווצ

 -- תישארב רצוי ןופ תורובנ עגידלאוונ יד יקַאט טהעטשַאב

 יד ןיא זנוא ןופ סיוא ךיז טלאהעב רע סָאו םעד ןיא

 ענייז ןיא ןזנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנע ןוא ענייז ןע'תולגתה

 ,"ןעננולייהרעפ
 ןעביוא ,םש לעב רעד טנַאז ,ךיז טניפעג סָאװ סעלַא

 יענ זיא סעלַא , .תודחא ענעמַאקלַאפ ןייא זיא ,ןעטנוא ןוא

 טייקכילטנעזעוו ןייז ןופ ןערָאװעג ןעטַאשַאב ןוא טכאמ

 תעדה ישנא בא .לזוב תופוחו תוציחס הפכבכ רתתפמ אוה (*

 םצע אוה ןיוסכו ןישובל לכו ?זרבה תומוחו תוציחמ לכש םיעדוי
 .הינמ יונּפ רתא תילד .ךרבתי ותומצעמ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצ עז ,.צ .ש

 זיא רעכלעוו ןופ שובל רעד ,עכַאּפערעשט ענעי טָא יו ,ךרבתי

 רעבירַאד ןוא ."יקַאט ןיילַא רהיא ןיא ןוא ,ןיילַא רהיא ןופ

 ארוב ןענעו טסכארט וד ןעוו סלאמאד , זַא ,סיוא טמוק

 ."טלאמאד ריד ןעגעוו ךיוא רע טכארט ,ךרבתי

 טריטסיזקע סָאװ ,דעישרעטנוא םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 י"ראה ןופ טָאג םעד ןוא םש לעב ןופ טָאנ םעד ןעשיווצ

 -טנעזעוו ענעגייא ןייז טאנ טָאה ,םש לעב םעד טיול .שודקה

 ןופ סעלַא טָאה רע .טרעּפרעקראפ םוזועווינוא ןיא טייקכיל

 ןוא דסח ,עבעיל סיורג ןופ טליפרעביא .ןעפַאשַאב ןיילַא ךיז

 טימ ןעבעל ןייז ןוא ץנעטסיוקע ןייז רע טָאה -- םימחר

 -וצ רוטאנ רעצנאג רעד ןופ ןעבעל ןוא ץנעטסיזקע רעד

 ,ןעסַאנעגפיונ

 י"ראה ןופ טָאנ רעד ךיז טָאה רעבָא שרעדנַא ץינַאנ

 טלעוו ןייז טכארטרעפ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעטלַאהעג שודקה

 -עג סחוימ רעצלַאטש א יוװ ,ןאד ךיז טָאה רע .ןעפַאשַאב וצ

 -עג טארקַאטסירא-השעמ יו ,ןַאד ךיז טָאה רע .ןעטלַאה

 ןהֶא יו ,ןעצנאג ןיא רָאנ ךאז עצנאג יד טָאה רע .טרהיפ
 ,ט8אהט א יוו ,זומס א יוו  רָאנ ,ןוהטענ עבעיל

 םעד ןופ ןערָאװעג ןעגנואווצעגפיורַא םהיא ףיוא זיא סָאװ
 | ,םהיא ןיא טבעל סָאװ ,ןעפַאש םוצ גנַארד

 ןופ ןעטלעוו יד ןעפַאשַאב טינ רע טָאה רעכירַאד ןוא

 ,עכאּפערעשט ענעי, טא יװ ,טייקכילטנעזעוו רענענייא ןייז

 ."ןיילַא רהיא ןיא ןוא רהיא ןופ זיא רערהיא שובל רעד סָאװ

 -נעצנַאק ךיז ןיא רהעמ סָאװ ,ןעוועג םצמצמ ךיז טָאה רע,

 ןעגידעל םעד ןיא ןוא ,ןעטייז יד ןיא ןעננאנענבא ,טרירט

 -ָאילימ-ילימ ןוא ןענַאילימ ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןענייז ץַאלּפ

 ,ןעוועג םצמצמ ,לוכיבכ ,ךיז טָאה ףוס ןיא רעד .ןעטלעוו זענ

 יז לָאז רע ןוא ןעמוק תולנתח ידיל ןעלָאז תוחכ עלַא עזיד ידּכ

 ."זעלהארטשעב ןענעק טכיל ןייז טימ
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר ועצעו .צ ,ש

 רע ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא טָאה םש לענג ןופ טָאג רעד

 ןוא ןעניוזעגנייא ףךיז ןיא סעֶלַא ןעפַאשאב ןעטלעוו יד טָאה

 ןופ רעבָא טָאנ רעד ,ןעגיוזעגנייא סעל ןיא ןיילא ךיז ךיוא
 סָאװ ,ןענַאטשעג טייז רעד ןיא טלאמאד ןיא שדוקה י"ראה

 סָאװ ןיא ןַאד לָאז רע ידּכ ,קעװַא ךיז ןיא רהעמ ןוא רהעמ
 ,ןעמוק גנופּפעש רעד טימ גנורהורעב רענינעוו
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר יע צעז .צ ,ׁש

 יג

 םזיאעטנַאּפ רמשעב רעד

 ".ןותחתה םלוע, םעד טימ "םינוילעה תומלוע, יד ןעשיווצ גנאהנעמאזוצ יד
 שנעמ רעד סאוו ,תוריבע יד ןיא ןליפא ,לארעביא זיא טָאנ --

 ןופ טלעווק אטוח ןופ נונעת רעד דיוא יו ןיילא אטח רעד -- .טוהט

 עטוג סאד זיא ןערעיײז שרוש ןעפעיט ןיא -- .סיורא ןוילעה גונעת

 ".םינידה תקתמה, ןופ ןינע רעד -- .טגינייארעפ ןעטכעלש םעד טימ

 ירעפ עטוג ןיא קידצ םייב ןערעו עשר ןופ תודימ עטכעלש יד --

 עגיטסייג עכלעווידנעגריא טאה סאוו ,םעד םעלא ןיא -- .טלעדנאוו

 ךאז ןייק -- .ןאראפ טײהטָאג יד זיא ,ץנעטסיזקע עלעירעטאמ רעדא

 ; טנעהַאנ םהיא זיא טָאג יו ,םנעהַאנ יוזא טינ ןעשנעמ םעד זיא

 רעבָא ןיא .טלעטשרעפ תוציחמ ענעדעישרעפ טימ רָאנ דיז טאה טָאג

 ןעדניושרעפ -- ןהעז וצ טָאג רהעגעב רער ןעשנעמ םייב קרַאטש

 .ךלַאב תוציחמ עלא יד ןאד

 רעד טנָאז ,ןעוענ שרחמ טָאה ?"ז יראה רעד סָאוװ סעֶלַא

 ןענעוו ,ןעביוא ןופ ?לעמיה ןענעוו זיא ,"שדחה תורודה רדפ,

 טינ ."םינוילעה תורוא , יד ןעגעוו ןוא "םינוילעה תומלוע , יד

 ןעביוא ןופ סָאװ ,ןייז גישמ וצ לנוסמ רעבָא זיא חומ רעדעי

 יד טקעלּפטנע טָאה רעבָא בוט םש לעב רעד .ךיז טוהט

 ,"ןותחתה םדא , ןיא סרעדנָאזעב ,דרע רעד ףיוא ָאד טייהטעג

 ןייק זיא סע זַא ,טקעדטנע דוס ןעסיורג םעד זנוא טָאה רע

 ןייז שובל ןייק טינ ןעלָאז ייז סָאװ ,ןַארַאפ חכ ןייק ןוא רבא

 ןוא .ןעטלאהעב ייז ןיא ןיא סָאװ ,חֹכ ןעכילטעג םעד רַאפ

 סָאװ ןעכַאז ערעדנא עלַא וצ ענונב ךיוא זיא עבלעז סָאד

 לעקערב ןייק שממ זיא סע .טלעוו רעד ףיוא ןעריטסיזקע
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 ב)ט"םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 -ףָאד ךיז לָאז טייהטעג יד ואווַא ,ןַארַאפ טינ טרָא ןוא ץַאלּפ
 (* ןעניפעג טינ ןעט

 ---.םידימלת "ס'דינמ , ןופ רענייא טגָאז -- י"רַאח םעד
 טָאה רע ,לעמיה ןופ ןענעוו עלַא יד ןעוועג טסואוועב ןענייז
 -פיר סעלַא ןוא ןחעזעגסיוא ןוא טשרָאפעגסיױא סעלַא ןעטרָאד
 טאה רעבָא ט"שעב רעד ;ןעבירשעגפיוא ןוא טנעכייצרעפ גיט
 ןענעוו עלא יד יוזַא יו ,דוס ןעסיורג םעד ןעוועג חלגמ זנוא
 התחתה םלוע םעד טימ ךיז ןענינייארעפ ןוילעה םלוע ןופ
 טרָאװ ןעדעי ןיא ,טסעשז ןעדעי ןיא ,גנוגעװַאב רעדעי ןיא
 ,טקאפ ןעדעי ןיא ןוא

 ןיא ךיז טניפעג ,בֹוט םש לעב רעד טנָאז ,הניכש יד
 זיב ןעביוא ןופ ךיז ןעהיצ סָאו ,תונרדמ עלעיפ עלַא יד
 -- "ם"כ תא היחמ חתאו , ןופ דוס רעד זיא סָאד ןוא .בָארַא
 טוהט שנעמ רעד ןעוו םיִרָאו ,ןעמעלַא ייז טסבעלעב וד
 חניכש יד ךיז זיא ןאד ךיוא ,םולשו סח הריבע ןַא ןליפַא
 -ענ חכב טינ רע טלָאװ ,רחיא ןהֶא םירָאוװ .םהיא ןיא שבלתמ'

 רעד ןיא טָאג רָאנ םירָאו .ןערהיר ֹוצ רבא ןייק טימ ןעוו
 א טפארק םהיא ןיא טינ רע רָאנ .ןעבעל ןייז ןופ לַאוװק
 ."ףניכשח תולנ , ןופ טשּפ רעד זיא סָאד ןוא .ןיירַא ןעבעל
 ,פומיבכ ,שבלתמ הניכש יד ךיז זיא ףואינ ןיא וליפַא ,לוכיבכ
 רעד ןליפַא ,לופ טלעוו עצנאג יד זיא דובכ ןייז טימ םירָאװ

 נעת רעד דיוא יו ,ןעגנאגעב טרעוו אטח רעד ואוו ַא ,ץַאלּפ

 (== ,ןעניוצעג ןוילעה גונעת ןופ טרעוו אטוח ןופ

 םינוילעה תומלועב ,לעממ םימשכ אוה 5" י"ראה הלג רשא לָכ (*
 ט"שעבהו .הלעמל רשא נישהל אד ורק אחומ 3 ןאלו םינוילעה תורואו
 םושו רבא םוש וב ןיאש ,ןותחתה םדאב טרפב ,ץראב הּפ תוקלאה תא הלג
 םירבדה לכב ןכו .וברקב זוננו ןומט רשא ,יקלאח חכל שובל וניאש המ חכ
 ,הינמ יונּפ רתא תיל שממ .םלועב םיאצמנה

 הניפשה ןכ םניזא ז"ח הריבע רבֹוע ם דאהשכ ןליפאש .םלוכ תא היחמ התאו ףופ אוה הזו .תונרדמה לכ ףוס דע אתתל אליעמ איה הניכשח }
 6 ,רבא םושב עינהקו תאז תושעל הכ ֹוּב היחי אל איה אלב יכ ,וב תשבלתמ
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 םוט-םש-לעב לארשי 'ר ועצעז .צ .ׂש
57 - =. 4455, 

 ןופ ןעננולדנאה ןוא ןעטַאהט יד ןיא רָאנ טינ ןוא

 -ענ יד ןיא ךיוא ךיז טניפענ רע .טָאנ ךיז טניפענ ןעשנעמ

 טקנעד ןוא טכארט רע ןעוו ,סלאמאד ךיוא .,ענייז ןעקנאד

 -נעמ ןופ תובשחמ עלַא יד ןיא .םהיא ןיא טָאג ךיז טניפעג
 ןליפַא .ךרבתי םהיא ןופ ץנעטסיזקע יד ךיז טניפעג ןעש

 -ענ ,ןעקנאדעג עניירמוא ןוא ענידניז ןיא ,הרז הבשחמ ַא ןיא

 יז ףראדעב שנעמ רעד ןוא .ענייז ץנעטסיזקע יד ךיז טניפ

 ."ןעננערב יז הנרדמ רערעכעה א וצ ןוא ןייז ןקתמ רָאנ

 ןיא ,ןטש ןיא ,םענייד אנוש ןיא וליפַא ."'ה ךביוא הנה יכ,

 ,טינ רַאנ ,םהיא רעסיוא ןוא ןַארַאפ טָאנ רָאנ זיא ,ערה רצי

 םזידיסח רע'ט"שעב רעד רעטייוו טנרעל --- הניכש יד

 יח ,חמוצ ,םמוד םעד :תומלוע עלַא יד ןייא ךיז ןיא טסילש ---

 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ןעכַאז עלַא יד ןוא ,רבדמ
 וענעק יוװ :השק וליִפַא זיא סע .עטכעלש ייס ןוא עטוג ייס
 -לַאהטנע הניכש יד ןעק יו ?אשונ ןייא ןיא םיכפה ייווצ ןייז

 רעבָא ן'תמא ןיא ?ןעכַאז עטצעזעננענעג ייווצ ךיז ןיא ןעט

 סָאד ןיא שרוש ןעמעיט ןיא .טינ אישק ןיוק רָאנ סָאד זיא
 עטכעלש סָאד םוראוו .טנינייארעפ ןעטכעלש םעד טימ עטוג

 טילאסבא ןייּפ ןיא סע ."ןעטונ םעד רַאֿפ ילכ סלַא טנעיד,

 טימ סעטוג טגנערב עטכעלש סָאד ןעוו .ןַארַאפ סעטכעלש

 .ךיז טניפעג עטונ סָאד ןעכלעט ןיא ילכ א סע טרעוו ,ךיז

 -ענ "בוט ולכ , ןופ חנרדמ רעד םיֹוא ןאד טרעוו סעלַא ןוא

 "תופילקה לוטב  ןיפ א ראפ סלאמאד טמוק סע .טלעטש

 וינע רעד זוא סָאד ןוא ,"אובל דיתע , םעד ןופ סאווטע ,טעמכ

 -ַאק יד ןופ טלאהניא רעגנערטש רעד ."ןינידה }.. המח , ןופ

 -:אוורעפ ץאזנענעג ןייז ןיא טרעוו ןעפיצנירּפ עשירָאנעט

 םנ .הניכשה תולג ?וכיבכ הזו .תויחו חכ ןב ןתונו ןתוא היחמסה אוה יכ

 אלמ ֹודובכ יכ .כ"ג םש תשבלתמ לוכיבכ הניכשה רקש ףואינ לש דוחיב

 .ןוילעה גונעתמ ףשמנ אטוחה לש גונעתהו אטחה םוקמ םנ ,?וכיבכ םלועה לכ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ש
- 

 ןענעק וצ ,ךיז ןיא ןענַארט ייז סאוו ,ןעגאלנא יד ךרוד טלעד

 ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד , .ןעקעווצ עטינ רָאפ ןערעוו טצונעגפיוא

 ,דסח ןופ שרוש םעד ןיד ןופ הנרדמ רעד ןיא סיוא טניפעג

 שרוש םעד ךרוד ןיד םעד קיתממ ןענייז ריס ,דפח סעלַא טרעוו

 ."ןענופעגסיוא םהיא ןיא ןעבָאה רימ סָאװ ,דסח

 ןוא תופיקת ,תולדנ :תודמ יד ,?שמל ,טמהענ טָא,

 רעבָא ןע'תמא ןיא ,תודמ עטסגרע יד ןופ ןענייז ייז .תונצמק

 -עב ךיז ןעמ ףראדעב לָאמַא ןוא ,"בוטל אסכ, א ייז ןענייז

 השודק ןופ הגרדמ רעד ןיא ייז לָאז ןעמ ,ייז טימ ןעצונ

 יד .טכעלש גידנעטש טינ זיא ,לשטל ,חואג .ןעננערבניירא

 ןיא ףהראדעב םכח דימלת ַא זַא ,טנרעלעג זנוא ןעבָאה ?"זח

 רעזעיד ןופ --- לעטכַא ןַא -- "תינימשבמ דחא , ןענאה ךיז
 .הדמ עטכעלש א גידנעטש טינ ךיוא ןיא --- תופיקת .חדמ

 דובכ ס'טָאנ ראפ ןעמהעננַא ךיז ףרַאדעב דיא רעמורפ ַא

 הדמ ַא לָאמַא ךיוא זיא -- תונצמק ,סעקינ'הרבע ילעב יד ןופ

 ןעלייטעצ טינ רָאט רענייק זַא ,זנוא טנרעל ארמג יד .הבוט

 .ןענעמראפ ןייז ןופ לעטפניפ ַא יװ ,רחעמ הקדצ רַאפ

 ןיא ךיז טצונעב עשר רעד עכלעוו טימ תודמ עבלעזיד
 םייב :תוינחור ןיא קידצ רעד ייז טימ ךיז טצונעב ,תוימשנ

 ,טָאה רע לעיפיוו .סיורג תוימשנ ןיא ןעניוא יד ןענייז עשר

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןעלעוו טלָאװ רע ןוא ,גינעוו ץְלַא םהיא זיא

 רעבָא םהיא ייב .ןעניוא עסיורנ טָאה קידצ רעד ךיוא ןוא

 סָאװ ,םיבוט םישעמ עֶלַא יד .תוינחור ןיא סיורג ייז ןענייז

 רהעמ סָאװ טכוז רע ןוא ,גינעוו םהיא ןענייז ,טוהט רע

 עשר רעד .תולדנ טימ זיא עבלעז טאד ןוא .ןָאהט וצ תווצמ

 ןיא קידצ רעד ןוא ,תוימשנ ןיא הדמ עטכעלש עזיד טָאה

 ,ערה רצי םעד ןענעקטנא תולדנ טעװארּפ רע .תוינחור

 רעד ןעצנאג ןיא ראנ זיא סָאװ ;:ןֶא םהחיא טדעד רעכלעוו

 טייברא ערעווש ןוא עסיורג אזַא ךיז ףיוא לָאז רע ,שנעמ
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 בוש"םשי-לעב לארשי 'ר ועצעז .צ .ט

 רקיע רעד ןיא רעכלעוו ,ךרבתי םשה ןענעיד וצ ןעמהעג

 טינ רעבַא טלאפ קידצ רעד ?ןעטלעוו עֶלַא יד ןופ שרש ןוא

 ןיילק טינ ךיז ליוו רע .ערה רצי ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 "עק ַאי לָאז רע גונעג סיורג סלַא ךיז טכארטעב רע .ןעטלַאה

 (*,ךרבתי ארוב םעד ןענעיד ןענ

 וצ ,ןילוח תוחיש וצ גוצעב ןיא זיא ענעגייא סָאד ןוא |

 זייק טינ ןוא הוצמ ןייק טינ ןענעז סָאװ ,דער --- תושריירובד

 "עוו ןעדיא ןעכילרהע םייב .תושר-תובשחמ וצ ןוא --- הריבע

 "ייה ענייז ראפ ןוא ענייז חרות ירבד יד ראפ שובל א ייז ןער

 ןוא .תויתוא ןענעז ענעי יװ יד ךיוא םוראוו .תובשחמ עניל

 -גַאװצ ןוא ייווצ יד ןיא רָאנ עלא ךיז ןעטלַאה תומלוע עלא יד

 -- ערעייז םיפורצ יד ןיא רַאנ .חרות רעד ןופ תויתוא ניצ

 טגעיל --- תויתוא יד ןופ ןענָאיצַאניבמַאק ענעדעישרעפ יד ןיא

 -עז רעבירעד ןוא .סרעייז ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל עצנאנ סָאד

 ירובד יד רעביא רבגתמ ךיז השודק רעד ןופ םירובד יד ןענ

 יד ןערעדנערעפ ייז .ןעטוג וצ ייז ףיוא ןעקריוו ייז .תושרה

 רעד ןופ םיפורצ יד ןיא ייז ןערעוו םעד ךרוד .ערעייז םיפורצ

 -נאורעפ ,טנרעלעג טָאה שנעמ רענעי טָא סָאװ ,הרות

 (**" טלער

 ןיז ןעטולָאסבא ןיא סטכעלש זא ,רימ ןעהעז יוזא טָא

 ׁשי עשר? :ינחורב קידצל שי ימשנב תודמב עשר שיש המ (*

 הואתמו עבש וניאו ןל הקיּפסמ הניא ,ו5 שיש ,הבוט ?כש .ימשנגב הער ןיע

 :ותוא חתפמה ,ערה רציה דגנ ינחורב וז הדמ ול שי קידצה נ"אשמ ,דוע

 לבר אשרשו ארקע ,ךרבתי םשה דובעל הלאה תולודגב דליש ,שונא המ

 יגימ לבב קירצה חואתמש ,הבחר שפנ םנ ,הובג חור ו2 שי הז דגנו ? ןימלע

 .ימשגב וז הדמ ול שי עשרהו .ףרבתי םשה תדובעב רשפאש הואת

 תושענ זה תושר תובשחמ ןכו תושרה ירובד ןהש ,ןינוח תוחיש (י+

 אלה יכ ,בבלנהו אריה שיאה לש תושודק תובשחמלו הרות  ירבדל שובל

 ,הרותה תויתוא ב"כב קר םייולת תומלועה ?כ ןיאו תויתוא זה ולאו ולא

 תושרה ירובד תא םישידקמ השורקה ירובד ןכלז .םייונש שי םיפורצבש סר

 דמלש .הרות יפורצ םהמ השענו םיפורצה םינשמו םתוא םיכּפהמו וגלה

 ,אוהח שיאה
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 בוטי"םש-לעב לארשי 'ו ועצעז ,.צ ,.ש

 ןעשנעמ ןופ תודמ עטכעלש עלא יד זא ,ןאהרעפ טינ רָאנ זיא

 ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא ,ןעלדנאוורעפ עטונ ןיא ןעמ ןעק

 "רעמ ןוא ןעטכעלש ןופ קעװַא חעג, ".בוט השעו עומ רופ

 "ונ ךיוא זיא ןעטכעלש ןיא םוראוו ",סעטונ ןיא סע ?עדנַאװ

 ".ןַאהרעפ תמא לייט א ךיוא זיא רקש ןיא , .ןאהרעפ סעט

 ,םעד םעלא ןיא .םוטעמוא זיא טוג : טרָאװ םענייא טימ

 -קע עלעירעטַאמ רעדָא עניטסייג עכלעוו-דנעגריא טָאה סָאװ

 "רעווינוא ןופ ןעטנעמעלע עטסגרע יד ןיא וליפא -- ץנעטסיז

 .םירז םישעמ ןוא תורז תובשחמ עטסגרע עלא יד ןיא : םוז

 ןיא ןעטלָאװ ייז ךיוא .זןעבעל עניבייא סָאד טבעל ייז ןיא ךיוא

 טלָאװ הניכש יד ןעוו ,טגָאמרעמ תויח ןייק ןוא חכ ןייק ךיז

 -ולימ עלא יד ,ןעלהַארטשעב ןעבעל ןוא חכ רהיא טימ טינ ייז

 ץנעטסיזוקע ןוא ןעבעל ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןענַאילימ

 ןופ גנורעּפרעקרעפ יד יוװ ,טינ רהעמ ןערעייז ךות ןיא ןענעז

 ,עיגרענע רעכילטעג רעד ןופ ןוא ןעכילטעג

 ייז טנַארט םע .ןעלמיח יד ןענייז ךיוה רעד ןיא טייוו

 טינ ןיא ךאז ןייק .ןעצרַאה ןיא ךיז ייב שנעמ רעדעי רעבָא

 ןעמ .טנעהאנ םהיא זיא טָאג יו ,טנעהַאנ ױזַא ןעשנעמ םעד

 ףָאנ םהיא ףראדעב ןעמ .םהיא ֹוצ ןעכערטש רָאנ טרַאדעב

 זופ דוס ןעסיורג ןיא רָאנ ףרַאדעב ןעמ .ךיז ןיא ןעלהיפ ןעלעוו

 תמאב רענייא ףרַאדעב סע .ןעפעיטנייא ןענעק ףךיז ןעבעל

 ,ךלַאב ןעהעזרעד םהיא רע טעװ ,זהעז טָאג ןעלעוו

 טרירטסוליא ?שמ םענעש ןעדנענלַאפ םעד טימ ןוא

 ,ענייז עעדיא עשיטסיאעטנַאּפ עזעידנַארג יד םש ?עב רעד

 ךרוד טכאמעג ,םכח רעטיורג ַא ,רסיק ַא לָאמַא טָאה סע

 סמערוהט ,ןעגנוטסעפ ענעדעישרעפ שינעדנעלברעפ-ןעניוא

 ײיוװצ ןענעיד הציחמ סלַא טפרַאדעב ןעבָאה ייז ,ןעריוט ןוא

 ו ,ןענַאטרעטנוא ענייז ןעשיווצ ןוא םהיא ןעש
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר ורע צ עד .צ ,ׁש

 ןעסייהעג רע טָאה רעיוט ןעדעי ןופ גנאגניירַא םייב ןוא

 -רעפ וצ תורצוא עכייר ענייז ןופ ןעכאז ערעייט ענעדעישרעפ

 .ןעשיירּפש

 ,ןעגיוצעג רעה ןוא ןיה ןעשנעמ ךיז ןעבָאה

 !עננאנעגכרוד רהעמ ןערעיוט עכילטע טימ זיא סע רעוו
 רעבָא ףעיט קרַאטש .,רעגינייוו ןערעיוט עכילטע טימ רעוו ןוא

 .טזָאלעג טינ רענייק ךיז טָאה

 ? סָאװ וצ

 עלעיפ יד ןופ ןעגיוא יד דלַאב ןענייז םענייא ןערעי ייב

 דנעה עלופ ייז ןעבָאה .ןערָאװעג טעדנעלברעפ ןעטייקכייר

 ,טזָאלעג םייח ַא דלַאב ךיז ןעבָאה ןֹוא ןעמונעג םעלַא םעד ןופ

 ,טקנערעג טינ ךלמ ןעסיורג םעד ןיא םענייק טָאה סע

 שטָאח טבעלענ טינ רהענַאב ןייק םענייק ייב טָאה סע

 .ןעמוקוצ ךלמ םוצ רעטנעהָאנ זיא סע לעיפיוו ףיוא
 ןופ ןהוז ןעטבעילעג םעד טימ רעבַא סָאד זיא שרעדנַא

 | .ןעוועג ךלמ
 לָאז רע ;טאהעג ןעניז ןיא קנאדענ ןייא רָאנ טָאה רע

 .ןעמוקוצ ,גינעק םעד ,םענייז ןעטַאט םוצ זיב אקוד

 סערעטניא םוש ןייק םהיא רַאפ טָאה ךאז רעדנַא ןייק

 ןעהעזעג טָאה רע סָאו תורצוא עכייר עלַא יד ,טאהעג טינ

 ,םהיא רַאפ טריטסיזקע טינ רָאנ יוװ ןעבָאה ,ךיז רַאפ

 ןעקרַאטש ןיא ןעווענ ט'הקבד'רעפ ױזַא זיא רע יוװ ןוא

 גנילצולּפ רע טָאה ,ןהעז וצ רעטַאפ ןייז ,םענייז רהעגַאב
 ט לייט ה צי ח מ םוש ן יי ק ןזַא ,טלהיפרעד
 רעט אפ ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ טינ

 רעטאפ םעד טנעמָאמ ןייא ןיא טָאה רע ווא ,רעדנַאנופ

 .ןעהעזרעד םענייז

 .ןעוועג שינעדנעלברַאפיזעניױא רָאנ סעלַא זיא סע םירָאװ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר וע צ עז ,צ ,ׁש

 עכילקריוו ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאז יד ןעהעז רימ
 "עדנעלברעפיןעניוא יו ,טינ רהעמ ןענעז עכלעוו ,ץנעטסיוקע
 .טינ רימ ןעהעז רעבָא ןעבעל עגיצנייא ןוא עכילקריוו טָאד .שינ

 א ןופ טנעמָאמ א ףיוא שנעמ רעד רעבָא ףראדעב סע

 -עב ,ןענעקרעד וצ םענייז רצוי םעד ,רהענעב ןעקרַאטש

 -תויחא רעצנאג רעד דלַאב םהיא ןופ טעוו ,ןערעו טשרעה

 ןעבעל עכילקריוו סָאד טעוו רע ןוא ,ןעדניוושרעפ רענייז םיניע
 .ןחהעזרעד

 ןייז ןופ טנעמָאמ רעד טלָאמַאד םהיא ראפ םעוו סע

 עניוזא ןערעהרעד ןוא ןעהעזרעד טעוו רע ןוא ,ןעמוק תולגתה

 רע .טינ טרעה רענייק ןוא טינ טהעז רענייק סָאװ ,ןעכַאז

 םעד ןוא רצוי םעד ןיא הריצי יד טנעמַאמ ןייא ןיא טעוװו

 ףיז טעוו דיירפ עסיורג א ןוא ,ןהעזרעד הריצי רעד ןיא רצוי

 -ָאמ סלָאמַאד טעװ רע ןוא ,ןעסעינעצ ןעצרַאה ןייז ןיא ןַאד

 .ןעבעלרעביא ננורעטסייגעב רעטסכעה ןופ ןעטנעמ

 "נעקנעב ַא טימ שנעמ רעד ךילקריוו טלאװ םע םוראוו

 ןעוו ,גידנעטש ןהענמורא טפראדעב המשנ רעדנעגניז ןוא רעד

 דנילב ןוא ביוט .ןייז ןענעק "ףלמה ינּפ האור א לָאז רע
 "עג עכילטעג סָאד טינ ןעהעז ייז .ןעשנעמ יד ןענעז רעבא

 "טעג סָאד טינ ןערעה ןוא ,םוטעמוא ךיז טניפעג סָאװ ,טלַאטש

 הלונס ידיחי רָאנ ,לארעביא ךיז טנַארט סָאװ ,גנַאזעג עכיל

 ,טשנעבעג ןערעיוא ענעפַא ןוא ןעניוא עניטכיל טימ ןענעז

 ,גידנעטש טייהטעג יד ןעהעז ןוא ןערעה ייז רָאנ

 עסיורג אזא ןעצרַאה ןיא ייז ייב טבעל ראפרעד ןוא

 יזא טימ המשנ רעייז זיא רעבירעד ןוא .גידנעטש דיירפ

 .לוֿפ גידנעטש שינעקנעב ןוא ננאזעג לעיפ

 ַא טימ םש לעב רעד טרירטפוליא -- לָאמא זיא סע

 א -- ענייז עעדיא עשיטסיאעטנאּפ ענעש יד ?שמ ןעטייווצ

 "עג טנעמורטסניא ןעשילאקיזומ א ףיוא רעטסיימ רעסיורג
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 בוט-םשי-לעב לארשי 'ר רע צ עז .צ .ש

 -עיּפש ןייז ןוא ,טלעיּפשעג ןעש ראברעדנואוו טאה רע .זעוו

 .טגאמרעפ תוקיתמ ןוא טייקגיצראה לעיפ ךיז ןיא טָאה ןעל

 ךיז ןעבַאה ,טרעהעג ןעלעיּפש ןייז ןעבַאה סָאװ ,עלא יד

 א ףיוא סלאמאד ץיימז ןעבָאה ייז .ןעשרעהעב טנעקעג טז

 .ןעקירדסיוא תולעּפתה עגידלַאװג רעייז ןפוא "ןעשימרוטש,

 טגװלּפ זעְלעיּפש סָאד סָאװ ,תויח ןוא גנוקיצטנע סיורג ןופ

 ערעייז ןופ שזַא ןַאד ךיז ייז ןעגעלפ יועבענניירַא ייז ןיא

 .ןעגנירּפש עילעטס רעד וצ זיב ןענעלפ ןוא ןעביוה רעטרע

 חא ןענַאטשעג ןגנמ םוצ טנעהָאנ זיא רענייא רהעמ סָאװ ;וא

 ,םפעיטעגנייא ןעלעיּפש ןייז ןיא ךיז טָאה רענייא רהעמ סָאװ

 טָאה רהעמ ץלא ןוא ,טַאהעג רע טָאה ןעגיננרעפ רהעמ ץלַא

 ונורעטסיינעב ןוא גגנוקיצטנע םיורנ ןופ סלַאמַאד רע

 .ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטענ
| 

 "עג ץַאלּפ ןעסיוועג ַא ןיא ױזַא לָאמַא וגנמ רעד טָאה

 .טלעיּפש

 םֵאה .ןעמוקעגנַא ןיהַא רעביוט א רענייא זיא לייוװרעד

 ןעכַאמ ןוא ןעגנירּפש ןוא ןעצנַאט ןעשנעמ יװ ,ןעהעזרעד רע

 סָאװ , .טכארטעב םיענושמ יװ ,ייז רע טָאה --- שירַאנ ךיז

 יב רע טָאה ?יײז ףױױא סָאד זיא החמש א רַאפ

 .טכארטעג ןעצרַאה ןיא ךיז

 רַאטשרעּפ טינ ןוא טרעהעג טינ ןעלעיפש סָאד טָאה רע

 םיעגושמ יו ,זןעשנעמ עטרעטסייגעב יד םהיא ייב ןעבאה ,ןענ

 .ןהעזענסיוא

 טלָאװ ןוא ןייז ןעוועג טינ ביוט רעבָא טלָאװ רע ןעוו

 טלָאװ ,טנַאמרעפ קיזומ רַאפ שוח םענייפ ַא ךָאנ וצרעד ךיוא

 זופ ןעמעלַא טימ ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג ןעוועג ךיוא רע

 ןעסיורג ןופ ןעלעיּפש סָאד סָאװ ,תוקיתמ ןוא גונעת סיורג

 .ןעפורעגסיורא זעוועג םהיא ייב ךיוא טלָאװ רעטסיימ
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 רעצ עו .צ .ש
 5 טי א = קי עי אר

8 

 ,טלעוו רעד רעביא םורא רימ ןעהענ דנילב ןוא ביוט

 ןעניפעג רעמטס ןוא .טינ רָאג ןערעה ןוא טינ רָאנ ןעהעז רימ

 תודוס ענייז יז טָאה טָאג סאװ ,הלונס ידיחי עגינייא דיז

 -כעלעג ןוא טאפש רעזנוא טימ ייז רימ ןעליוו ,טעיורטרעפ

 .ןערענייטשרעפ רעט

 ירַאפ ןייק ןעצנַאגניא רָאנ ןעריטסיזקע עדנילב יד רַאפ

 ,טינ ןעב

 ןייק ןעצנאנניא רָאנ טריטסיזקע עביוט יד ראפ ןוא

 ,טינ הניננ
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 ריי יט סי

 היינו

 יד

 "נַאּפ ןעשיזָאניּפש םעד ןעשיווצ ןעלעלארַאּפ
 רע'ט"שעב ןוא םזיאעמ

 "יווצ ןוא אזַאניּפש ןופ עעדיא רעשיטסיאעטנאּפ רעד ןעשיווצ ןעלעלַארַאּפ

 יניא םעד ןיא דעישרעטנוא רעד -- .םשילעב ןופ רעבלעז רעד ןעש

 ןוא טָאג ןיא סעלא; אלֹומרַאפ רעשיטסיאעטנאּפ רעד ןופ טלאה

 --.הלבקה-ילעב יד טיול ןוא םזיצַאניּפש םעד טיול "סםעלא זיא טָאג

 יארפ רעד ףיוא רעפטנע ןא אלומרַאפ עזעיד זיא ןעטשרע םעד ייב

 :ענארפ רעד ףיֹוא -- עטצעל יד ייב ןוא "? טָאג ןיא סאוו :עג

 ךיז טצענערג אזַאניּפש ןופ םזיאעטנאּפ רעד -- *? טָאג זיא ואווא,

 רעטסכעה רעד זיא םשילעב ןופ םזיאעטנאּפ רעד ןוא םזיאעטַא טימ

 טָאג רעד -- .םזיאעטענַאמ ןעשידיא ןופ קורדסיוא רעטסנעש ןוא

 ;טלעװ רעד ןופ ןייזטסואוועב ןוא ועסיוװעג סאד זיא םשילעב ןופ

 --.םענייז ןעליוו ןוא ןעטאהט ענייז ןיא גידנעטש רע זיא יירפ ןוא

 וייק ןײלַא דיז רעביא וליפא זיא אזָאניּפש ןופ רעבָא טָאג רעד

 ירד ןיא גידנעטש ףאלקש רעטדימשעג ַא זיא רע -- .טינ תיבה לעב

 ןייז טינ -- .ןעצנעװקעסנַאק ןוא ןעכאזרוא ןופ ןעטעק ענרעזייא

 רעד רַאנ ,רוטאנ רעד ןיא טפארק עדנעביירט יד זיא ןעליוו רעיירפ

 .םזינעמרעטעד

 טריטסיזקע סָאװ ,דעישרעטנוא םוצ רימ ןעמוק אד ןוא

 "יווצ ןוא אזָאניּפש ןופ הטיש רעשיטסיאעטנאמ רעד ןעשיווצ

 .םש לעב ןופ הטיש רעשיטסייזעטנאּפ רעד ןעש

 רַאנ טינ טייחטעג יד זיא םש לעב ןופ חטיש רעד טיול

 -עישרעטנוא טרּפ ןעזעיד ןיא ןוא -- ;ךיז רַאפ טעטילַאער ַא

 רעד ןופ םייהטעג רעד ןענעוו ערהעל רעד ןופ טינ דיז יז טעד

 -נייא יד ךיוא זיא יז רָאנ -- : הלבק רעשידיא רעניײמעגלַא

 ,ןעבעל עכילקריוו עגיצנייא סָאד ,טעטילַאער עכילקריוו עניצ

 דיילגרעפ ןיא זיא טריטסיזקע ןוא טבע סָאװ ,סעלַא ,סעלַא
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 -רעמ-ןעגיוא ןא יו ,טינ רחעמ טָאג ןופ טעטילאער רעד טימ
 רעד ןיא זנוא ראפ ןעניישרע ייז לעיפיוו ףיוא .שענעדנעלב
 "ניא ראג ייז ןעריטסיזקע ,ייז ןעהעז רימ רעכלעוו ןיא ,םרָאפ
 רעייז .םיניע-תזיחא יװ ,טינ רחעמ ייז ןענעז ,טינ ןעצנַאג
 "בוס םענעטלַאהעב םעד ןיא רָאנ זיא ץנעטסיזקע עכילקריוו
 "על ףילקריוו רעייז .טינ ןעהעז רימ ןעכלעוו ,ןערעייז ץנַאטס
 ןיא ןיא רעכלעוו ,טנעמעלע ןעכילטעג םעד ןיא רָאנ זיא ןעב

 "יו ףיױא ,לעיפיוזא ףיוא רָאנ ןעבעל ייז .טרעפרעקרעפ ייז

 יד .טָאנ יקַאט ןיא סעלא ,ייז ןיא טבעל טייחטעג יד לעיפ

 רָאנ סיוא טינ ךיז טּפעש טייהטעג רעד ןופ רעבָא טעטילַאער

 עצנאנ יד .טלעוו רעשיריּפמע רעד ןיא ץנעטסיזקע רהיא ןיא
 א יו ,םש לעב םעד טיול ,טינ רהעמ זיא טלעוו עשיריּפסע
 ןעלַאז רימ ןעכלעוו ךרוד ,לעטימ ַא (1 , : םרָאפ עגיכַאמייווצ
 "עק ןעלָאז רימ ןעכלעוו ךרוד ,ןענהַא ןעבעל |ן ייז ןענעק
 ךרוד ,ןעגעוו ןוא ןעלטימ (2 } ןעלהיפ ץנעטסיזקע ןייז ןעג
 -בילטנעזעוו עדהאוו ןייז סיוא זנוא ןופ טלַאהעב רע עכלעוו

 עכלעוו ןיא ,ענעדעישרעפ סמערוחט ןוא ןעגנוטסעפ ,טייק

 ".סיוא גיוא רעזנוא ןופ ךיז טלַאהעב רע
 ,נוא טנערהעל אזָאניּפש ןופ רעבָא םזיאעטנאּפ רעד

 פעקיטרא ןענירעהירפ א ןיא לָאמנייא ןיוש ןעבָאה רימ יו
 רָאנ ןיא טעטילַאער עכילקריוו עגיצנייא יד זַא ,ןעבירשעג
 -םיוקע יז לעיפיוו ףיוא ,טייהטעג יד .טלעוו עשיריּפמע יד
 םעלא ןיא טייהנעזעוונא רהיא ןיא רַאנ טריטסיזקע ,טריט
 -דנענוא ןוא ןעסיורג ןיא טבעל ןוא טריטסיזקע סָאװ ,םעד
 .םהיא רעסיוא טינ רעבָא ,שי ןעכיל

 ןוא טָאג ןיא סעֶלַא , זא ,םזיצַאניּפש ןופ אלומרָאפ יד
 -וצ עדנעגלַאפ ןערהיא רקיע םצע ןיא טניימ "סעלא זיא טָאג

 ,םעד םעלא ןיא ךיז ןעניפענ סָאװ תוחכ עדנעפַאש יד ; ןעגָאז

 ןערעיגער סָאװ ,ןעצעזעג עלא יד ,טריטסיזקע ןוא טבעל סָאװ
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 ןוא -- סעלא סָאד -- םוזרעווינוא ןעצנאג םעד ןערהיפ ןוא

 יד ייב ןוא רעבָא םש לעב םייב .טָאג זיא --- סעלַא סָאד רָאנ

 ףיוא ,חלבק רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרַאפ ערעדנא עלא

 םינ בוא -- טלַאהניא רהיא טימ ןעבאה ייז ךיוא ?עיפיוו

 -נעגלָאפ סָאד טניימ ,טרירעּפָא --- ןיילא אלומרָאפ רעד טימ

 זיא טריטסיזקע ןוא טבעל סָאװ ,םעד םעלא |י א :סעד

 ,סָאד רָאנ טינ זיא רע .הינמ יונּפ רתא תיל .ןַאהרעפ טָאג

 רעצנאג רעד ךיוא .זיא רע ואווא ,ןעטרָאד ןוא ,זיא רע סָאװ

 ,לֹופ דובכ ןייז זיא םהיא ןיא ךיוא .טָאג זיא םוזרעווינוא |

 יד .רוטַאנ רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוחכ עדנעפַאש יד

 נוא ןעצנַאנ םעד ןערהיפ ןוא ןערעיגער סָאװ ,ןעצעזעג עלַא

 -עמַאנעפ ערהיא רָאנ ,זיילַא טייחטעג יד טינ ןענעז ,םוזרעוו

 עדנעפַאש רהיא טרעוו סע עכלעוו ןיא ,ןעמרָאפ עסיוועג ,ןענ

 .טרעּפרעקרעּפ עיגרענע

 סָאװ ,טלַאהניא םעד טיפ ,טרעפטנע אלומרָאפ עזעיר

 : עגַארפ רעד ףיוא ,ןיירא רהיא ןיא טגעל םזיצַאניּפש רעד

 יּפש רעד זנוא טגָאז ,סָאד רָאנ זיא טָאג "? טָאג זיא סָאװ;

 ,המשנ יד סלא ןענעכייצעב ןעפרַאדעב רימ סָאװ ,םזיצָאנ

 .םוזרעווינוא ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,םייחה חכ םעד סלא

 רעפטנע ןייק טינ אלומרָאפ עזעיד זיא רעבָא םש לעב םייב

 : עגַארפ רעד ףיוא רָאנ "? טָאג זיא סָאװ; : עגַארפ רעד ףיוא

 "עוו רקיע ןייז ןיא סניוזא זיא טָאג סָאװ "? טָאג זיא ואווא,

 .םינ רימ ןעסייוו ,םש לעב רעד זנוא טנערעל ,טייקכילטנעז

 ענייז ןוא .זע'תולגתה ענייז ןיא רַאנ ןענחַא םהיא ןענעק רימ

 ,לארעביא ןוא םוטעמוא ןענעז ןע'תולנתה

 -עטַא טימ ךיז טצינערג םזיאעטנאּפ רעשיזָאניּפש רעד

 םייהטעג רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא טנעקייל רע ,םזיא

 .ןיילא ךדיז ןיא טעטילַאער ןייז טגָארט סָאװ ,זעזעוו א סא

 "כעה רעד םזיאעטנאּפ רעט'ש"עב רעד זיא רעבָא ןעגעגנַאד
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 עטסנעש יד זיא רע .טָאג ןיא ןעביולג ןופ קורדסיוא רעטס
 -יא םעד ןופ גנופעיטרעפ ןוא גנורענייפרעפ ,גנומַאקלַאפרעּפ
 טפַארק עדנעביירט יד רָאנ טינ זיא טָאג .םזיאעטָאנָאמ ןעשיד
 ןעליוו רעיירפ רעד ךיוא זיא רע .םוזרעווינוא ןעצנאג ןופ
 רעד ןופ ןייזטסואוועב סָאד ןוא ןעסיוועג סָאד זיא רע .רענייז
 רע ךילפיירגעבנוא ןוא רַאבהעזנוא ,טקַארטסבא יו ,טלעוו
 ןעדער ןעק ןעמ .לוכיבכ ",ךילשנעמ , ךָאד רע זיא ,טינ זיא
 ןעמ .ןעטעיגסיוא ץרַאה סָאד םהיא רַאפ ןעק ןעמ ,םהיא וצ
 "נא ןייז טיילגעב סע .ןענייווסיוא המשנ יד םהיא רַאפ ןעק
 ,םענייז קילגמוא ןעסיורג ןעדעי ןיא ןעשנעמ םעד טייהנעזעוו
 רעביא טינ םהיא טזָאל רע .רענייז דיירפ רעסיורג רעדעי ןיא
 עלא ךיוא םהיא טיס טלייט רע .קילגמוא ןייז ןיא דנעלע
 .ןעדיירפ עסיורג ענייז

 ןוא םוטש ןוא ביוט זיא ַאזַאניּפש ןופ רעבָא םָאנ רעד
 .םהיא ןופ דמערט ןוא ןעשנעמ ןופ רע זיא םייוו ןוא ,דנילב
 -ישעמ ?כ , ןופ רערהיפ ןוא גיהנמ רעד טינ רע זיא רָאנ טינ
 לעב ןייק ןייֵלַא ךיז רעביא ךיוא זיא רע ,"ויתולובחתו-םדאה
 .טינ ןעליוו ןעיירפ ןייק ןעצנַאגניא ראנג טָאה רע .טינ תיבה
 ןיא טבעל סָאװ ,ןעפַאש וצ גנַארד ןופ ףַאלקש רעד זיא רע
 ןעטעב וצ ןעמעוו ,ןענייוו וצ ןעמעוו רַאפ ָאטינ זיא סע .םהיא
 סיּפע ןיא סע ןעוו ליוו רע טינ .ןעדער וצ ןעמעוו ראפ ןוא
 זיא רעטדעימשענ א ,ןוהט סע ןעק רע טינ ןוא ןערעדנע וצ
 -נָאק ןוא ןעכאזרוא ןופ ןעטעק ענרעזייא יד ןיא גידנעטש רע
 .ןעצנעווקעס

 טקנוּפ ןעטסנעש ןוא ןעטסכעה םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא
 רע ןעכלעוו ךרוד ,םש לעב ןופ הטיש רעשיזיפַאטעמ רעד ןיא
 -עטנאפ ןעשיזָאניּפש ןופ ןעטספראש םא ךיז טעדעישרעטנוא
 .םזיא

 -וורט יד זַא ,זנוא טנערהעל םזיאעטנאּפ רעט'ש"עב רעד
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 יי

 "יו רעיירפ-גידנעטש רעד זיא רוטַאנ רעד ןיא טפַארק עדנעב

 -בא זיא רע .ןעדנובעגנ ןעטעק ענייק ןיא זיא רע .טָאנ ןופ ןעל

 ראפ זיא סע .טייקגיטעט רעדנעפַאַש ןייז ןיא יירפ טולאס

 ךיוא טסייוו םהיא רַאפ עכילנעמ סָאד .ןַאהרעפ זומ ןייק םהיא

 יד ןעליוו ןעיירפ ןייז טימ טָאה רע .טינ ןעצינערג ענייק ןופ

 טלָאװ ןעליוו ןעיירפ ןייז טימ .ןיילא ךיז ןופ ןעפַאשעב טלעוו

 -ָאמ ןעדעי .טנעקעג ןעגנערבמוא טנעמַאמ ןעדעי ךיוא יז רע

 הנשמ תישארב ירדס עלא יד ךיוא רע ןעק רעדעיוו טנעמ

 -עק-ןעצנעװקעסנָאק ןוא -ןעכַאזרוא ענייק ןופ זיא רע .ןייז

 -עזעג יד רעביא תיבה לעב רעד זיא רע .,ןעדנובעג טינ ןעט

 רָאנ טינ .םהיא רעביא ייז טינ ,ןעפַאשעב טָאה רע סָאװ ,ןעצ

 טרעוו יז רָאנ ,ןערָאװעג ןעפַאשעב םהיא ךרוד טלעוו יד זיא

 ןוא ץנעטסיזקע עצנאג יד ןוא .טרהיפענ ךיוא םהיא ךרוד

 טָאג סָאװ ,ראפרעד רָאנ ךילגעמ זיא ןעבעל עצנאג סָאד

 עלא יד ןופ קעװַא טינ עדנוקעפס ןייא ןייק ףיוא וליפא טמהענ

 גידנעטש ןעפרַאדעב ייז .ענייז החגשה ןוא הנוכ יד ןעטלעוו

 ,םהיא וצ ןעמוקנָא

 רעד ןוא רקיע רעד ",טילש,, רעד ןוא "בר, רעד זיא רע;

 "וצ ,הלילח ,טלָאװ רע ןעוו ןוא .ןעטלעוו עלא יד ןופ שרוש

 ,ארממכ עגר ןייא ףיוא ןליפַא ייז ןופ תויח ןייז ןעמהענ

 ".ןערָאװעג לטב תומלוע עלא יד ןעטלָאװ

 זנוא ןופ טכיזעג ןייז טלָאװ םלוע ?ש וכלמ רעד ןעוו,

 -ָאװעג ןעשַאלעגסיוא ןעבעל עצנאג סָאד טלָאװ ,ןעטלאהענ

 העּפשה רהיא םוזרעווינוא םעד ןופ טלָאװ חניכש יד ןעוו .ןער

 ץנעטסיזקע ןוא ןעבעק ןייז סעלא ,סעלַא טלָאװ ,ןעמהענקעווַא

 ",ןערָאלרעּפ

 ןעבעל ןופ ןעמרָאפ ענעדעישרעפ ןענָאילימ-יפימ עלא יד

 ןוא ןעבעל סָאח ןערעייז ךדות רקיע ןיא ןענעז ץנעטסיזקע ןוא

 ,ןילַא טייהטעג רעד ןופ ץנעטסיזקע
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 ףומ"םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 --- ןאהרעפ דעישרעטנוא רעסיורג א זיא סע, םוראוו
 א ןופ וידי-ישעמ יד ןעשיווצ -- םֵש לעב רעד זנוא טגָאז

 ןופ ,לוכיבכ ,וירי-ישעמפ יד ןעשיווצ ןוא רעטסיימ-םדו-רשב
 ",טָאג

 רעטקַארַאכ םעד ןיא דעישרעטנוא רעסיורג א זיא סע
 רעישרעטנוא רעסיורג א זיא סע סָאװ ,םעד בעילוצ ןערעייז
 טפַאש םדו רשב ןמוא ןא יוזא יוװ ,דָאטעמ םעד ןיא ןַאהרעפ
 .ןעפַאשעב וידידישעמ ענייז טָאה ל?וכיבכ יוזא יו ןוא

 םש לעב רעד טרירטסוליא ןפוא ןעדנעגלַאפ ףיוא ןוא

 ; םענייז קנאדעג ןעזעיד

 רעבליז ךעלקיטש טמהענ ,לשמל ,רעימשדלָאנ רעד,
 .ילכ ענייפ ןוא ענעש ןייא ייז ןופ טכאמ ןוא ענעדעישרעפ

 ,ז טניטרעפרעפ רע תעשב ,ךילריטַאנ ,רהיא ןיא רע טגעל

 .גיהעפ זיא רע ןעכלעוו ףיוא ,סעלַא ,ןיירא המכח עצנאנ ןייז

 טרעוו םעד ךרוד ,לעפנ ןיא ךיז טרעּפרעקרעּפ לעוּפה חכ רעד

 "רעפ ןיא הלועּפ ןייז סָאװ ,רעבָא םעדכָאנ .טכאמעג ילכ יד

 -לָאפ ןיוש ןיא ילכ יד סָאװ ,רעבָא םעדכָאנ .ןערָאװעג טנידנע

 סָאװ ,רעטסיימ רעד ןיוש טָאה ,ןערָאװעג טכאמעג גידנעטש

 רע .רהיא רעביא טינ קנאדעג םוש ןייק ,ןעפַאשעג יז טָאה

 טנימעג ילכ יד ,ןוהט ֹוצ סָאװ טינ ראג רהיא טימ ןיוש טָאה

 "היפ וצ ענהַא ,דנַאטשעב ןעכילנהעוועג רהיא ףיוא דימת ךיז

 -רַאדעב לָאז יז ענהָא ,רעטסיימ ןופ החנשה יד ךיז ףיוא ןעל

 ",ןעבָאה גיוא ןעדנעכַאװ ןייז ןופ הרימש יד גידנעטש ןעפ

 יד טכאמענ טאה רע םוראוו ,ראפרעד זיא טעלא סָאד

 ענעש א רע סָאה רעבליז ךעלקיטש ןופ : "שימ שי , א ילב

 רעטסיימ םוצ טינ ןיוש יז ףרַאדעב רעבירעד .טכאמענ ילכ

 םוראוו .ןערָאװעג טנידנערעפ זיא יז סָאװ ,םעדכָאנ ןעמוקנָא

 רעדייא ךָאנ ץנעטסיזקע ןיא ןעוועג יז זיא ןערהיא רקיע ןיא
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 בומ"םשילעב לארשי 'ר רעצ עז ,צ .ש

 -יימ רעד .ןעלאפעגניירא רעטסיימ ןופ דנאה רעד ןיא זיא יז

 יד טינ רעבָא ,ןעפַאשעג ערהיא םרָאפ יד רָאנ טָאה רעטס

 | ".ערהיא עירעטַאמ

 סָאװ ,םעד םעלא וצ עגונב רעבַא סָאד זיא שרעדנא,

 -לעוו עלא יד ןעפַאשעב טָאה רע םוראוו .ןעפַאשעב טָאה טָאג

 ןוא ארבנ םוש ןייק זיא האירב רעד ראפ ,ןיאמ שי א ןעט

 "עד .ןעוועג םינ תואיצמב ןעצנַאגניא ראג אצמנ םוש ןייק

 ןעפַאשעב זיא הריצי יד סָאװ ,םעד ךָאנ ךיוא זיא רעביר

 ןענעז ייז סָאװ ,סָאד ןערָאװעג תומלוע יד ןעטלָאװ ,ןערָאװעג

 ןיא ןעטלָאװ ייז .ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענעז ייז רעדייא ןעוועג

 ףיֹוא טלָאװ ארוב רעד ןעוו ,ןערָאװעג טלעדנאוורעפ והכו והת

 * ןעמחענקעווא החנשה ןייז ייז ןופ וליפא עגר ןייא

 ,םש לעב ןופ םזיאעטנאּפ רעד זנוא טנערהעל סעלַא סָאד

 ןופ םזיאעטנאּפ םעד טיול רעבָא סָאד זיא שרעדנַא

 .ַאזַאניּפש

 טנערהעל --- טייהטעג רעד ןופ טייקגיטעט עדנעּפַאש יד

 עטמיטשעב סיוארָאפ א .זומ א זיא --- םזיצָאניּפש רעד זנוא

 ןוא ןעליוו ןייק טינ טָאה יז .ןעפַאש זומ טייהטעג יד .דַאז

 ,טפאש יז סָאװ ,סעלַא .ןעבעל רהיא ןיא יירפ טינ ךיוא זיא

 ןעק רעכלעוו ,ןַאלּפ ןעטמיטשעב-סיוארָאפ ַא טיול טעמכ זיא

 -עוו טרעדנעעג טינ דוי לש יצוק ןעטסנעלק םעד ףיוא וליפא

 טריטסיזקע סָאװ ,סעלא ,ןעפַאשעג טרעוו סאו ,סעלא ,ןער

 "וטסיזקע טייקכילדנענוא רעפעיט רעד וצ זיב ךיוא טעוו ןוא

 -דנענוא יד ןעוו ,טנעמַאמ ןעטשרע םעד ןיא ןיוש זיא ,ןער

 -עג אירבמע סלַא ,ןערָאװעג ןעריובעג ,לוכיכב ,זיא טייקביל

 -- זניז ןעסיוועג ַא וצ זיכ --- סלאמאד ןיוש זיא סעלַא .ןענעֿכ

 תוכז ןיא טריטסיזקע ןוא טבעל סעֶלַא .ןערָאװעג ןעפַאשעב

 רעד ןעוו ,טנעמַאמ ןעטשרע םענעי טָא ןופ חכ םעד טיט ןוא

 תולנתה זייז וצ ,לוכיבכ ,ןענעז הריצי רעד טימ ןעמאזוצ רצוי
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 םוט"מש-לעב לארשי 'דר יע צעו ,צ .שי

 טנערהעל םזיצָאניּפש רעד טיול --- זיא טייהטענ יד .ןעמוקעג

 ףיוא ןיוש טנעמַאמ ןייא ןיא זיא עכלעוו ,ןישַאמ ןימ א ---

 עדנעביירט יד .ןערָאװעג טכארבענ גנוגעוועב ןיא גיבייא

 לָאמ עלא ןוא רעיירפ רעד טינ זיא רוטַאנ רעד ןיא טפַארק
 -טענ יד ןעוו .םזינימרעטעד רעד רָאנ ,טָאג ןופ ןעליוו רעיינ
 ןעוו ,ןייז חנשמ תישארב-ישעמ יד ןעלעוו וליפא טלָאװ טייה

 ףורח ןעטלעוו ענעפַאשעג עלא יד ןעלעוו וליפא טלָאװ טָאג

 יד -- יז םוראוו ,טנעקעג טינ ךיוא סע רע טלָאװ ,ןעכַאמ

 יד ןופ ןעטעק ענרעזייא יד ייב ןעדנובענ זיא --- טייהטעג

 לוכיבכ הריצי יד ,ןעפַאשעב טָאה ןיילא יז סָאװ ,ןעצעזעג

 ןיוִש ףרַָאדעב ןוא ןערָאװענ רצוי םעד ראפ רעקרַאטש זיא

 ,ןעבעל דסח ןייז ףיוא טינ רהעמ
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 - רנווצכ ירנ ויי
 ;: 7 עכיבב ''רד

 םופטנַאַנ וצ ןעכקיפ סאו ןעגננוו יד
 רצה רננפּפמננק ןוא רננמיורט(ג
 טשאד יד -פשפ 1 ונצַג רבנטנועא ןנננוז 1



 ענַאלפיוא עטעּביז



 סינכיײצרַאפ-טלאהניא



 : רבחמ ןעבלעז ןופ

 .םוטנעטסירק ןופ גנוהעטשטנע רעד וצ

 .י"א זייק רעוואלסארב ןמחנ יכר ןופ החעיסנ יד

 .םימחרה תדמ

 .ןערוגיפ



 סינכייצרעפ-טלַאהניא

 ךוב סעטרעיפ

 גנוגעוועב עשידיא עוויטיזָאּפ סלַא םזידיסח רעד -- .א
 ,גנוצעזמרָאּפ --.ב

 ,םשה תדובע ןיא הטיש ס'םש לעב םעד -- .ג
 ןעזעירעטסימ ַא ןיא זיא ןעבעל ןיא סעלַא -- .ד

 .טליהעגנייַא לעטנַאמ
 ,ןוחטב ןוא הנומא -- .ה

 רעד גידנעטש ףראדעב גילייח יוא ןייר --
 ,ןייז ןעשנעמ ןופ קנַאדעג

 ,הונע עכילרעניא ןוא עכילרעסיוא -- ,ז
 .הלפת ןופ טייקגיטכיוו יד -- ,ח

 ,רעקיטסימ ןעשידיא ַא ןופ םזיגַארט רעד -- ,ט
 ,תוקבד ןופ ןינע רעד -- .י
 ןיא ןָאיסימ ןייז ןוא קידצ ןופ חכ רעד --.א"י

 .ןעבעל ןעשידיא
 ,לוגלג ןופ דוס רעד ---.ב"י

 ,ןעמזירָאּפַא ןוא םילשמ -- ,ג"י
 טיײברַא יד טלייהטרעפ םש לעב רעד -- ,ד"י

 ,םידימלת ענייז ןעשיווצ
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 .ךוב סעטפניפ

 ,ז"קת ןופ ןעדיא ףיוא לובלב-דרָאט רעד -- .א
 ,םש לעב םעד ףיוא גנוקריזו ןייז ןוא

 ןייא טימ טרעוו אירבח ס'םש לעב םעד -- .ב
 .רעגינעוו דעילנטימ ןעניטכיוו

 רהעמ א ץלַא ןיא טלאפ םש לעב רעד -- .ג
 ,ןײרַא םזיציטסימ ןערעקרַאטש

 םעד ןעגעג דנַאלסױא ןיא טּפַאשרענגעג יד -- .ד
 ,םש לעב

 םענעגייא ןייז ןיא םחיא וצ טפַאשרענגעג יד -- ה

 ,דנעגעג

 ,ןעזיירק ענעגייא ענייז ןעשיווצ רענגענ ענייז -- -ו

 - ףךוּב סעטסקעז

 ,"םייחח רוא רעד -- .א
 ךיז לארשי ץרא ןייק טרחַאֿפ םש לעב רעד -- .ב

 ."םייחח רוא , םעד טימ ןהעז

 ,גנונעוועב-קנארפ יד -- .צ

 ,יבצ יתבש ןוא קנשרּפ בקעי --

 ,ןעשָאלעגסױא טרעוו טכיל עסיורג יד -- .ה

 ,טיוט ןייז ךָאנ םש לעב ןופ ןעבעל סָאד -- ,ד



 ךומ סעטרעיפ
 םָאנ ןצ ןערהיפ סָאװ ןענעוו י"ד





 בומ"טשילעב לארשי 'ו ּרעצעו ,צ ,ש

 א

 "עב עשידיא עוויטיזאּפ ַא טלא םזיריסח רעד
 .גנוגערו

 ךיז םשילעב רעד זיא ןיילא רענייז הטיש רעשיויפַאטעמ רעד ןיא רַאנ םינ

 ןעשיטקַארּפ םוצ גוצעב ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנאגעג געװ םענעגייא ןייז

 ידעטנוא רעד --- .טטהעג געװ םענעגייא ןייז רע סָאה םוטנעדיא

 י'שיריא רעד ןעשיווצ ןֹוא םייקשידיא עשינבר יד ןעשיווצ דעיש

 ,עכנַאמ ןוֿפ גנוניימ עשלאפ יד --- .טגיױדערפ הלבק יד סָאוװ ,םייק

 םָאה עכלעוו ,גננגגעװעב א םלא ,הלבק יד סיורַא ןעלעטש עכלעוו

 .ןעמפכעקעב ןצ םוסנעדיא עשינ'בר סָאד טבערטשעג

 םענענייא ןייז טאהעג ףיז טָאה רע יו ,טקנופ ןוא

 רע יו טקנוּפ ,טייהטעג רעד ןעגעו ערהעל רעד ןיא ךרד

 ןייז קיזיפאטעמ רעשידיא רעד ןופ טעיבעג םעד ףיוא טאה

 "עב ןיא ךיוא רע טָאה ױזַא ,טעיובעגפיוא המיש ענעגייא

 ןענעו ןערהעל ענייז ןיא ,םוטנעדיא ןעשיטקארּפ םוצ גוצ

 םענענייא ןייז ,ןענעיד טָאנ ףרארדעב ןעמ יוזַא יו ,םעד

 ,טאהעג ךרוו

 טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג הטיש ןייז ןיא ַאד ךיוא ןוא

 יד טימ ראֹנ טינ ,םוטנעדיא ןעשינ'בר םעד טיס רָאנ טינ

 םעד טימ ףךיוא רָאֹנ ,הלבק רעד ןופ ןערחעל עניימעגלַא

 -כעזטמיוה טָאה םזידיסח רע'ט"שעב רעד ןעכלעוו ןופ רוקמ

 ,"ראה תלבק רעד טימ --- ןעקנורטעג ףיל

 ןיא טנידערּפ ןוא טנרעל הלבק יד סָאװ ,טייקשיריא יד

 ןופ ןוא רעלוטלהיפעג רהעמ ,רעכייוו ?עיפ םענײמעגלַא ןיא
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 ֿבומיםשילעב לארשי 'ר ועצעז .צ ,ש

 סָאד סָאװ ,טייקשידיא יד יו ,טלַאהניא ןעכילרעניא רהעמ

 .טגידערּפ םוטנעדיא עשינ'בר

 ןעוו ,ןעבירטרעביא ?עסיב ןעש ַא סָאד זיא ,ךילריטַאנ

 ןעגעוו רעדָא םזידיסח ןענעוו ןעביירש סָאװ ,יד ןופ עכנַאמ

 -ץענערג עפראש ענױזַא ןעהיצ, ןיימעגלַא ןיא הלבק רעד
 ןיא םזיניבַאר םעד ןעשיווצ ןוא הלבק רעד ןעשיווצ ןעיניל
 ריא רעד ױזַא יו ,םעד ןענעו ןערהעל ערעייז וצ גוצעב

 א סָאד זיא ,ךילריטַאנ .ןענעיד "םלוע ארוב , םעד ףראדעב

 ןעטכארטעב ייז ןופ עכנאמ ןעוו ,ןעבירטרעביא ?לעסיב ןעש

 ערעדנוזעב ייווצ יו ,הלבק יד ןוא םוטנעדיא עשינ'בר סָאד

 .טעמכ תורות

 -עג טינ גנוניימ עכילכעלפרעביוא רהעמ ןייק ןעק סע

 יד ,גנוגעוװעב ַא יו ,הלבק יד ןעטכארטעב וצ יוװ ןעב

 עסיורג ןענייז רעכלעוו ןופ ןעצטעדנעט ןוא ןעגנובערטש

 ןעק סע ,ןעכַאמ וצ "ךורע ןחלש, ןעשידיא ןיא ןענַאיצַארעּפָא
 וצ יו ,ןייז טינ גנוטּפיוהעב עכילבעלפרעביוא רהעמ ןייק

 רעיינ רעדָא רעטלַא רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעטכארטעב

 ןוא ןעגנוריטַאש עטסנעדעישרעפ ערעייז עֶלַא ןיא ,הלבק

 ןוא ןעלעיצ יד ,גנוטכיר ַא ןופ רעהעטשרָאפ יד סלַא ,ןעמראפ

 םוטנעדיא עשינ'בר סָאד ,ןעוועג ןענייז רעכלעוו ןופ ןעקעווצ

 .ןעפּפמעקעב וצ

 -טימ ןערעוו ןופ טאטלוזער א יװ ,טינ רהעמ זיא סע

 ןעכלעוו ןענעוו ,דנַאטשנעגעג םוצ עבעיל רעד ןופ ןעסירעג
 ןופ טַאטלוזער א יו ,טינ רהעמ ךיוא זיא סע ; טביירש ןעמ

 -ַאלָאכיסּפ םעד ןיא ,נירעהעג יוװ ,ךיז ןעריטנעירא ןענעק טינ

 ןעשיוצ ,ןעעדיא יד ןופ טלַאהניא ןעשיטקאפ ןוא ןעשינ

 זא ,ןעטּפיוהעב וצ ,ןעהיצ ןעלעלַארַאּפ יד טמוק ןעמ עכלעוו -

 וצ טבערטשענ ןעבָאה הלבק רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד רָאנ

 רָאנ זא ,קלָאפ ןופ רעזייוו-נעוו ןוא רערהעל ע'תמא יד ןייז
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 בוט"םש-לעב לאושי 'ר ועצעז .צ ,שי

 רָאנ זַא ,טנָאמרעּפ חמשנ ןוא ץרַאה עכלעזא סלא ןעבָאה ייו

 ---ןהעג וצ קלָאפ םוצ טנעהָאנ ןוא םיטניא טכוזענ ןעבָאה ייז

 ןעמונעג טינ סערעטניא ןייק ןעבָאה םינבר יד, (* דנערהעוו

 םהיא ןעבָאה ייז ; קלָאפ ןופ ןעשינעפרעדעכ עניטסיינ יד ןיא

 טינ רָאנ ןעבָאה ייז .טנידערּפענ ?כשה-רסומ ןייק לָאמנייק

 טינ ןעבָאה ןוא ןעקרַאטש וצ ץרַאה ןוא טסייג ןייז ןוהטעג

 "וצנייא םהיא ןיא םירשי םינחנמ ןוא תובוט תודמ טכוזעג

 ".ןעצנַאלפ

 ןעסיוועג א ןיא ןעטרָאד רעדָא ָאד סעלא סָאד זיא רשפא

 ךירטש רעשיטסירעטקַארַאח רעד ןעוועג ַאי ןערהָאי דָאירעּפ
 רעבָא זיא סע .םוטנעדיא ןעשי'נבר ןופ רעהעטשד אפ יד ןופ
 נידנעטש ןענעז ייז זא ,ןעטּפיוהעב וצ תועט רעטסערג רעד
 .ןעוועג יוזא םוטעמוא ןוא ןעטייצ עלא ןיא

 םינבר יד ןעבָאה ןיילַא םיניד ענעקורט טימ רָאנ טינ
 ןייז ראפ ךיוא ןעבָאה ייז .טזײּפשעג קלאפ סָאד גידנעטש
 ייז ןענעז קלָאפ ןופ טייוו טינ .טנרָאזענ ?היפעג ןוא ץרַאה
 "טימ ןעבעל ןעצנאנ ןייז םהיא טימ ןעבָאה ייז .ןענַאטשעג

 םהיא רַאפ ייז ןעבָאה הלאש א רעדָא ןיד א רָאנ טינ ,טבעלעג
 עניימ ןוא ןעטיז עטוג ךיוא םהיא ןעבָאה ייז .טנע'קסּפעג
 ןופ דובכ ןוא הסנרּפ רָאנ טינ ןוא .טנערהעלעג גנורהיפפיוא

 ןעועז ייז .ןעוועג טיירג גידנעטש ייז ןענעז ןעמהענ וצ קלָאפ
 -ערג רעד .קלָאפ םעד ןעבענ וצ ךיוא ןעוועגנ םיירג גידנעטש
 טנעמָאמ ןעדעי ןיא זיא רערעייז טנעצַארּפ רעטסערג ,רעטס
 "ומ ןייז .ןעדיא א ראפ ךיז ןייז וצ שפנ רסומ .ןעוועג טיירג
 תולאש ןיא רָאנ ןהעזענ טינ ?5כ ייז ןעבָאה ןעבעל ןיא ןָאיס
 ענעדעישרעפ ןופ לוע םעד ןעלָאז ייז ,םעד ןיא ,ןענע'קסּפ ֹוצ
 ךיז ןעבָאה ייז .ןייז וצ דיבכמ ןעסַאמ עשידיא יד ףיוא םיניד

 .טשילעב ןעגעװ טייברא ןייז ןוא יקצעדַארַאה .א ,ש (*
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 ןענעז ייז ןוא ,טכארטעב קלאפ ןעשידיא ןופ סעטַאמ יד סלַא

 ןענעוו ענעדעישרעפ עלא יד רעביא דאו רעד ! יוא נידנעטש

 ,ןענַאטשענ ןעבעל ןייז ןופ

 רערהיפ יד גידנעטש יקַאט ייז רָאנ ןענעז שיטקַאפ ןוא

 עשידיא סָאד .םילבוקמס יד טינ ,ןעוועג קלָאפ ןעשידיא ןופ

 ,ןענטטשעג סולפנייא רעייז רעטנוא רָאנ גידנעטש זיא ןעבעל

 עסיוועג ןיא .םילבוקס יד ןופ םולפנייא םעד רעטנוא טינ

 -ער עסיוועג טלעטשעג אי םילבוקמ יד תמא ןעבָאה ןעטייצ

 ,רערעייז הלשממ רעד רעטנוא ןעבעל ןעשידיא ןופ ןענָאיג

 ןליפא ,ןעטלאהעג גנַאל טינ ייז ייב רעבָא ךיז טָאה חלשממ יד

 אי ןעבעל עשידיא סָאד ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעטייצ יד ןיא רעֶּבַא

 ןעבָאה רעבא ןאד וליפא ,ןעטלאהעג סולפנייא רעייז רעטנוא

 םינבר יד ןופ טעטירָאטיױא םעד טכערטשענ טינ לָאטפנייק ייז

 ,טבערטשענ טינ לטמנייק ייז ןעבאה ,ןעגנערּבוצרעטנוא

 אטישּפ א .ןעכַאמ וצ "רערעטיש , לעסיבא "ףורע-ןחלוש , םעד

 עשי'נבר סָאד ,ןעבערטש טנעקעג טינ ןעבאה ייז זא ,ןיוש

 ןעטראד רעדַא ָאד ,תמא .ןערילונַא וצ ןעצנאנניא םוטנעדיא

 -ו'נבר ןיא "טזָאלענ סעקליּפש , לבוקמ רענעי רעדָא רעד טָאה

 -ענ ןעוועג רהעמ ןענייז רעבָא טעקליּפש יד .םוטנעדיא ןעש

 רעד ןענעג יו ,עעדיא רעד ןופ רענערט יד ןענעג טעטכיר

 ,ןילַא עעדיא

 טאהעג ןעבָאה םילבוקמ יד סָאװ ,תופידר עלא יד ךָאנ

 ךָאנ ,ןהעטשוצסיוא םינבר יד ןופ תופוקת ענעדעישרעפ ןיא

 לץית יוזא טימ ךיז ןעבָאה -- םינבר יד -- ייז סָאװ ,םעד

 עלעיפ ןוא ,ןעגיוצעב חלבק רעד וצ גנוהיצעב רעדנעצעשננירג

 זיא ,טרהעלקרע ףיירט ןוא לוס9פ סלַא ךיוא יז ןעבָאה ייז ןופ

 םירבד לָאמַא ךיז ןעבַאה סע ּפָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאנ

 -סיורא םינבר יד ןענענ םילכבוקמ ענינייא ןופ ?יומ ןופ םישק

 יוזא ןענעז עלעפ עזעיד סָאװ ,זיא רעדנואוו רעד .ןעסירעג
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ

 .ב

 גנוצעזטרַאֿפ

 טינ ,ןעוװעג ננוגעװעב עשידיא עויטיזַאּפ ַא רַאנ גידנעטש זיא הלבק יד
 "נעדנעטידימשהלו-נורה? ענייק לָאמנייק טאה יז -- .עוויטאגענ ןייק

 סאוו .םעלא -- .טגָאמרעפ טינ םוטנעדיא ןעשי'נבר םוצ עגונב ןעצ

 סלא יז טָאה ,ןעװעג שדחמ ןעבָאה "םינורחא, ןוא "םינושארק יד

 יד ןענייז רָאנ עלעפ ענלעצנייא ןיא -- .טכארטעב "תמאיתרות,

 רהעמ ךָאנ טָאה הלבק יד -- .קלוחמ םיקסוּפ יד טימ הלבקה ילעב

 יד ןייז םייקמ ןופ ןינע םעד הטרעוו ןעכילרעניא רהעמ ,ןעטסנרע

 "רעפ םינוילעה תומלוע יד טימ סע םאה יז -- .ןעבעגעגוצ תווצמ

 םייחה רוקמ ןופ ןעמ טרעוװו -- הריבע ןא ןעמ טוהט -- .טלעטייק

 יד ןהֶא ןעמ טביילב ,טינ תוצמ ןייק ןעמ טוהט -- .ןעטינשעגבַא

 זנוא וצ ןענעק לָאז טייהטעג יד עכלעוו ךרוד ,"תורונצ, עגיטיונ

 "עװעב עשיטסימ עקניל יד רַאנ -- .ןייז ךישממ הכרב"עפש רחיא

 -ּפמעקעב וצ תוישעמה תווצמ יד טבערטשעג ןעבאה ןעדיא ייב ןעגנוג

 ןעגענ רָאנ טינ ןעלייפ ערעיײז טלעיצעג רעבא ןעבאה יז -- .ןעפ

 רעייז ןיא -- .השמיתרות ןעגעג ךיוא רַאנ ,םינבר יד ןופ הרות רעד

 ןעגנונעועב עזעיד ןופ רעהעטשרַאפ יד ןעבאה ןניזנהאוו ןעשיטסימ

 סלא ךיֹוא רַאנ ,טכארטעב דיז םינואנ ןוא םיחישמ סלא רָאנ טינ

 יז ןעבאה ןעבעל יירפ יינ ַא רָאנ טינ -- .רעטענ עבלאה ןוא רעטעג

 ןוא הרות עיינ ַא דיוא רָאנ ,ןעננערב קלאפ ןעשידיא םעד טלאוועג

 טימ עטכישעג עשידיא יד ייז טָאה רעבירעד ןוא .ןָאינילער עיינ ַא

 ,טפארטשעג "תרכ,

 נורחל, ענייק טָאה ?2 סלַא הלבק עשידיא יד ,אי

 -נעדיא ןעשינבר םוצ ענונב טאהעג טינ ןעצנעדנעט-''דימשהלו

 רקיע רעד זַא ,גנוכיירטשרעטנוא רעצנאג רהיא טימ .םוט

 ,רעהעטשרָאפ ערהיא ןעבָאה ,המשנ יד ,ךות רעד ,הנוכ יד זיא

 ,םוטנעדיא ןעשינבר ןופ רעהעטשרָאפ יד יוװ ,רענינעוו טינ

 םיניד עלַא יד ןופ ןייז םייקמ ענידנעטשלָאפ סָאד טרעדָאפענ
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 בו טי םש-לעב לארשי ר : ע צ ע ו .צ , ׁש

 26 יארק א יי עי יפו =

 הלבק יד זיא ערהיא טנעצָארּפ טרעדנוה עֶלַא ןיא ,תווצמ ןוא

 ןייק טינ ,ןעוועג גנוגעועב עשידיא עוויטיזא פט א

 עטלַא טינ ןעוועג זיא עבאנפיוא רחיא -עוויט אנע

 .ןעטאש ןצ עיינ רָאנ ,ןעצריטש וצ ןעטרעוו

 ןוא .םיארומא, , םיאנת, יד סָאװ ,סעלַא סענט

 ןוא רעייט ייז ךיוא זיא ,ןעוועג שדחפ ןעבַאה "םיקסופ ,

 ,טכארטעב "חשמ תורות, סלַא ייֵז ךיוא ןעבאח ,ןעור12 גיקייה

 ,עלעט עֶלַא יד ןעלהעצרעכיא ןעמ ןעק רעגנ 8 יד -

 ןעגעוו םיקסוּפ יד טימ תקולחמ ןיא ןענעז םילכוקמ יד אוו 8

 עטצעזעננענעג א ןעבָאה ייז ואו ַא ,ןיד םענעי ועד םעד

 "נא םָאװ ,רָאנ טיִנ ,םיקסוּפ יד ןופ גנונייפ רעד וצ גנונייט

 ביֹוא ,"םיניד"רתיחו-רוסיא , םננאלעב

 ףךיז טניטעג ,םעניימ ןורכז םעד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ןעק ךיא

 ענונב ולימא ךיוא רָאנ -- רעניוזא ?אפ ןייא ןייק טינ ןליפא

 ,טיפַא עלעפ עזיד ןיא ךיוא ןוא .םיניד "םייח-חרוא , יד וצ

 ןערהיטפיוא ךיז ףראדעב ןעמ זַא ,ןייֵלַא הלבקה ילעב יד ןענַא

 .ןעסייר םיקסוּפ יד יװ רָאנ ,טסייה חלבק יד יו טינ

 ףראדעב ןעמפ .ןעריזילַאעדיא ?לעיפוצ טינ ףרטשדעב ןעמ

 -נייא לעטנאמ-רעמרָאפער ןעכייר וצ ַא ןיא םילבוקמ יד טינ

 .ןעליה

 ךיוא טָאה "תויקנ , ןעגעוו םיניד םיפלא ט"פרת עֶלַא יד

 רע םָאו ,עניצנייא סָאד ,טפאשעגבא טינ שודקה י"ראה רעד

 -ופת , ןיד ןעדעי ףיוא טאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא ,ןוחטעג טָאה
 "אה ה ??םילבוקמ , יד ד ,ןעננאהעגנא "'תונוכ ,, עפעיט ןופ ''םילת

 טינ ןוא םינבר יד וצ טינ ןעזיוענסיורַא ננוטכאטימפ ןייק ןעב

 "אה ייז סָאװ ,םוטנעדיא ןעלענאיצידארט-שיראטסיה םעד וצ

 ןעדיא עמורפ ןוא עכילרהע עלַא ןענעז ייז .ןעטארטרעפ ןעב

 עֶלַא יד ןופ ןעטפירשרַאפ עֶלַא יד ןיילט ןעבאה ייז .ןעוועג

 עבלעזסָאד ןוא ןעוועג םיימס "םינורחא יא "םינושאר
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 בוט-םשילעב לאושי 'ו רעצעז ,צ3 ,ש

 םירפס ערעייז ןיא ,רעננעהנא ערעייז ןוחט ןעפייהעג ףךיוע

 -תרות ףיוא יוװ ,?"זח יד ףיוא רענינעוו טינ ךיז ייז ןעפוררעפ

 ןופ עכנאמ ייב טניפעג ןעמ עכלעוו ,םירמאשמ עכלעזא ,חשמ

 ןופ טייקכילרעסיוא יד טעוו אובל ריתעל, זַא ,םילכוקמ יד

 רָאנ טינ ןענעז ,"ןערעוו ?טב ערהיא הישע יד ןוא הוצמ רעד

 םירמאמ עכילגהע .שיטסירעטסאראה ןיילא הלכק רעד ראפ

 תודיתע , רמאמס רעד יוװ ,ןענימענ דומלת ןיא ףיוא דהוא טנעק

 ."אובל דיתעל תולטב תויחל תווצמ

 ףךיוא רָאֹנ ,םעדנירנעבנוא ראנ טינ רעביראד זיא סע

 -הלבק רעד ןופ עכנַאמ יו ,ןעטּפיוהעב וצ ךילרעכעל רחעז

 נױזַא ןופ ךמס םעד ףיוא ,סע ןעוהט רעשראפ-םזידיפח-ןוא

 םענעטלאהעב ןעכילרעניא ןַא ןעכטה םילבוקפ יד וט ,םירמשפ

 טָאה הלבק יד זַא ,טלחיפעג םוטנעדיא ןעשיטקארפ םוצ טאה

 ,ןעביוהרעד ךיוה רעשיפאזאליפ רעסיורג רענעי טא וצ דיז

 .ןענידערּפ וצ "בלבש הנומא , ןא רָאנ

 ןופ ןייז םייקמ םעד ןעבָאה ייז ,ךֶענ טרהעקרעפ

 "רעניא רהעמ ךָאנ ,טסנערע ןערעפעיט רהעמ ךָאנ תווצמ יד

 .ןעבענעגוצ הטרעוו ןעכיל

 ייז ןעבָאה הוצמ רעטסנעלק רעד ןופ ןייז םייקמ סָאד

 רעד ףיוא ןעמ זיא .טלעטעקרעפ "טינוילעה תומלוע , יד טימ

 ענענייא יד רָאנ טינ םעדכרוד ןעמ ןעק רבוע הריבע רעטטנעלק

 ןברוח ןענידלאוונ א םעדכרוד ןעק ןעמ :ןעכַאמ בורח טלעו

 -נערבניירא םינוילעה תומלוע יד ןופ עלעיפ ,עלעיפ ןיא :

 םעד רימ ןעכַאמ ,םייקמ ןענעז ריש סָאװ תווצמ יד ךרוד ,ןע

 םלוע, ןוא "םינוילעה תומלוע, יד ןעשיווצ "בוט"קבד

 ף 'רוד קיר ב יד ןע נע 1 יי 1{ 4."ןותהחתה

 טיפ עעדיא יד טרעוו סע ןעכל?לעוו

 רעייזדרד .טנינייארעפ עירעטאפ רעד

 .גנורהירעב ןיא טייהטעג רעד טימ ריפ ןעמוק גנולטימרעפ
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 ֿבוטיםשילעב לארשי 'ר ועצעו .צ .ׁש
 = וי יי א רע

 טהיצ העּפשה עכילטעג יד עכלעוו ךרוד ,"תורונצ , יד ןענעז ייז

 עכלעוו דנעגריא ,הלילח ,רעבא ריס ןעוהט .ונוא וצ ךיז

 ןענעז ,ןעטינשעגבא רוקס ןופ ןאד ריס ןעניילב -- הריכבע

 -וונ יד ןהא ןאד ריס ןעכיילג -- םייקמ תווצפ יד טינ רימ

 -טענ יד זנוא וצ ןענעק ךיז לָאז סע עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ עגיט

 ןיב דוריפ} א סלאמאד םרעו סע .ןעהיצ העמשה עכיל

 עניטיונ יד ונוא ןעלהעפ סע ."םיקיבדח
 ונוא וצ ןעלָאז עכלעוו תורונ אש
 ןערהיפ םייחהירוקפ ןופ ןעבעל סָאד

 -אד "יוקל , טרעוו ןיילַא ןותחתח םלוע רעד רָאנ טינ ןוא

 -אד "תומינּפ , אלמ ןערעוו םינוילעהח תוטלוע יד ךיוא ,סלאמ

 .טלאמ

 םעד ןעשיווצ עינָאמרַאה ענעמַאקלָאפ טשרעה סע םוראוו

 ןענעק ייז .םוזרעוינוא ןעראבהעזנוא ןוא ןערטבהעז ןעצנאג

 ןעבעל ןעלופ ןוא ןעצנאנ רעייז ןעטייווט םעד

 ףראדעב עפשופ רעד ראנ טינ .ןעבעל טינ
 רעד .ןןעמוקנאג עיפשמ םֹוצ נידנע טש

 עפש ומפ םעד דךיֹוא ףר טדע ב עיפש מ

 -ופב טינ ןעק ה עמפש ח יד .ןע כב ַא ה

 וומ יז .ןןעסָאלש עגנייא ףיזו ןיא ןעב

 רעכלעוו ןיא ,ןעבכאה 'הכרכייפ כ, א
 .ןייו "עיּפשמ , ןענעק לָאז יז

 ןיא ןעניפעג טנעק רהיא סָאו ,תוסרוקיטא עטסערג יד

 יד ןומ עכנַאפ סָאװ ,םעד ןיא ראֵנ טהעטשעכ ,הלבק רעד

 ןופ רעכעה טלעטשענ "חלבקח-תמכה יד ןעבָאה םילבוקמ
 -נעדיא ןעשי'נבר םוצ גנוטכאטימ אזא ראנ ,.דומלתה-תמכח

 .ןעניפעגנ םילכוקמ יד ייב רחיא טנעק םוט

 יד ןופ רענייא םנָאז :אתתל אליעמ הרותח תועיבק
 ,הנשמ ,חלבק ,םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות -- ? םילבוקס עטיורג
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 ֿבוט-םש-לעב לארשי "ר וע צעז .צ .ׁש
 יי ריק

 "רעביא רעשידיא רעד ןיא סע טסייה -- גנונדרַא יד .דומלת

 רעשידיא רעד ןופ תובישח רעד טגנאלעבנא סָאװ --- גנוצעז

 ,םיאיבנ---רעהכָאנ ,הרות ישמוח השמח יד רעהירפ ןיא ,הרות

 ,דומלת ןוא הנשמ ,הכבק ,םיבותכ

 רעד ןעגעוו ךיוא רהיא טניפעג רעבָא ןעגנוניימ עבילנהע

 ןענעז עכלעוו ,םילודג עשידיא יד ןופ עכנַאמ ייב עיפַאזָאלימ

 -.ןעוועג רעגנעהנָא ערהיא

 ןבא י"ר רעד טגָאז --- דומלתה 5א סחיב איפוסולפה

 רעד ןופ הטרעוו יד --- ףונה ?א המשנה סחיכ זיא --- יפסב

 "רעפ רעד יו זיא דומלת םעד טימ ךיילנרעפ ןיא עיפָאזָאליפ

 .ףוג ןעשיווצ ןוא המשנ רעד ןעשיווצ ךיילג

 רעייז ןיא ,הלבק רעד ןעגעוו ןעגנוניימ עכיוה ערעייז ןיא

 סָאװ ,םעד ןיא ,ערהיא תובישח עסיורג יד ןעכיירטשרעטנוא

 הגרדמ ַא טימ הלבקה תמכח ןיא ןייז קסוע סָאד ןעבָאה ייז

 ךָאנ זיא ,דומלת ןיא ןייז קסוע םעד ןופ טפעטשעג רעכעה

 .חלבקה ילעב יד ןעלָאז רימ ןעכלעוו ךרוד ,סניוזא ָאטינ רַאג

 -עטשסיורא ןענעק םוטנעדיא ןעשי'נבר ןופ רעפּפמעקעב םלא

 א יו ,רהעמ ךס ַא ךָאנ ןעסייה טכָאװ ,סָאד ןוהט וצ .ןעל

 וצ רעייפ שילעה א סלא קנופ-רעייפ ןעכַאוװש ןוא םעניילק

 .ןערעדליש

 סלא ייז ןעמ ןעק ןעגנוניימ עכילנהע ןוא עזעיד ךרוד

 ,ןעלעטשסיורא רעהעטשרָאפ ענייז ןוא םזיניבַאר ןופ רעננעג

 טגָאז רעכלעוו ,ם"במר םעד טימ ןוהט סע ןעק ןעמ יו טקנוּפ

 רעד וצ גוצעב ןיא ",םיכובנ חרומ , ןייז ןיא עבלעז סאד טעמב

 .וטסירא ןופ עיפָאזָאליפ

 -נערער ,ןעטרָאד רע טגָאז -- ,עניוזא ןאהרעפ ןענעז סע

 'ה תדובע ןיא ןענעז סָאװ ,תוגרדמ ענעדעישרעפ יד ןענעוו גיד

 יז .ךלמ ןופ זיוה ןיא ןעמוקניירא ןעליוו סָאװ --- ,ןאהרעפ

 טינ ךלמ ןופ זיוה סָאד לָאמנייק ןעצנַאגניא ראג רעבָא ןעבָאה
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 בוט-משילעב לארשי "ר יעצצעצז .צ .ש

 ןופ ןופה רעסיורג רעד סע ןענעז ןעשנעמ עזעיד .(* ןהעזעג

 סָאװ ,םיצראה ימע יד ,ןעגָאז וצ ןיימ ךיא ,הרותה ישנא יד

 סָאװ ,עניוזא ןאהרעפ ןענעז ןַאד .תווצמ ןיא קסוע ןענעז

 .ןיירא טינ גינעוועניא רעבָא ןעהעג ייז ,זיֹוה םוצ זיב וצ ןעהעג

 -- ,ןעטסירומלת יד ןענעז עזעיד .םורא רָאנ סע ןעהענ ייז

 ןעפירגעב עניטכיר ןיא ךיז ןעטלאח סָאװ --- ,םיידומלת יד

 יּפ לע ייז וצ ןענעז ייז יװ טיול ,ןעביולנ ןעניטניר ןיא ןוא

 ןופ טייז עשיטקארּפ יד רָאנ ןענרעל ייז .ןעמוקעגנ עיצידַארט

 ןיא טנהָאוװענוצ טינ רעבָא ןענעז ייז .ןעפיוו וצ םשה תדובע

 ןעניטפעשעב ייז .ןעפעיטוצנייא ךיז חרות רעד ןופ שרוש םעד

 ,רעבָא רעד .ןעשרָאפ וצ הרות רעד ןופ תמא םעד ,טינ דיז

 סָאװ ,רעד ,טייהטעג רעד ןעגעוו רָאנ גידנעטש טכארט סָאוו

 תונהנה יד ןעסיוו וצ ,הלעתי םשה וצ גידנעטש ךיו טעדנעוו

 "דנענריא שטָאה םהיא ראפ ןזיא סע טייוו יוװ ףיוא ,ענייז

 ןענעז ,סע ןעוהט סָאװ ,עלא יד ,ןַאהרעפ טייקכילגעמ עכלעוו

 .ןעמוקענניירא ךלמ ןופ זיוה ןיא ןענעז סָאװ ,ענינעי יד ןופ סע

 ףרַאדעב שנעמ רעד .םיאיכנ יד ןופ הנרדמ יד זיא סָאד ןוא

 וצ ןעכוז ןוא ןעבעגקעווא "ןושאר ?לכשופ , םעּד סנאדעג ןייז

 ,רָאנ ךילגעמ םהיא זיא סע לעיפיוו ףיוא ,םהיא ןעהעטשרעפ

 ןעשיווצ --- םילבוקמ יד ןופ ענינייא סָאוװ ,סָאד ךיוא ןוא

 -סיוא ןעטסרהעממַא םעיבעג ןעזעיד ףיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד

 ---ןענעכערוצ בוט םש לעב םעד ךיוא ןעמ ףראדעב ,טנעכייצעג

 -ויא סָאװ ,ןעטלאהענ טינ תווצמ-יקודקד ?עיפוצ ןופ ןעבַאה

 --ןלמה תיב תא ללכ ואר אלש אלא ,ךלמה תיב לא אוכל םיצורה (+* .

 ,תיבה ?א םיעינסהו .תווצמב םיקסועה ה"ע ,ל"ר ,הרותה ישנא ןומה םה

 ףךרדמ תויתיסא תועד םינימאמ םה רשא ,םיידימלתה םה ,וביבפ םיכלוהה

 ורקח אלו הרותה ישרש ןינעב ולנרה אלו תודובעה ישעמ םידמול הלבקה

 אוהו ות בש חמ ?כ ם יש יש י מס לבא .הנומאה תמאל ללכ

 ,היהיש רשפא דצ הזיא לע ,םתוא ותגהנה תעדל ,הלעתי םשה לא ולכ הטונ

 55 םדאה םישיש .םיאיבנה תגרדמ איה תאזו .ךדלמה תיב לא ןאב רשא םה

 .תלוכיה יפכ וב ןנובתהכו ןושאר ?כשומכ ותבשחמ
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 ם,טיטע/ לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 טָאה סָאר ךיוא ,ןעווענ םיליקמ עסיורג ןענעז ייז ןופ ענינ

 ןעמ ,גונעג טינ ךאנ יא סָאד ךיוא ,טינ טרעוו ןעסיורנ ןייק

 -נובערטש ןוא ןעצנעדנעט הלבק רעד ןעביירשוצ ןענעק לָאז

 ןעשיווצ ךיוא ,ןעפּפכעקעב וצ םוטנעדיא עשי'נבר סָאד ,ןעג

 ,עסיורג םיליקמ ךיז ןעניפעג ןוא ןענופעג ךיז ןעבָאה םינבר יד

 סָאװ ,עלעיפ ןעגופעג גידנעטש ףיז ןעבאה ייז ןעשיווצ ךיוא

 רָאנ םינ ןוא טנע'קסּפ'עג אקוק? רָאנ ןיד םעד דימת ןעבָאה

 לע הרותה הסח, ןֹוא "הבורמ דסטה  ןופ ךמס םעד ףיוא

 טאהעג טאה סעלא סָאד .ךיקסעילשסיוא "לארשי לש םנוממ

 "מילנעזרעּפ ןוא טעטילאודיווידניא רעד טימ ןוחט וצ ןהעמ

 םילבוקמ ןענעז ייז טָאװ ,םעד טימ יוװ ,םיליקמ יד ןופ טייק

 .ןעוועג םינבר רעדָא

 ןעדיא ייב ןעננונעוועב עשיטסימ "עקניל , יד ןיא רָאנ
 -םזידיסחיןוא-הלבק יד ןופ עכנַאמ סָאװ ,סאד ןעניפעג ןעמ ןעק
 -ארחא-ארטספ יד רָאנ ,ןהעז ?לכ3 הלבק ןיא ןעליוו רעשרָאפ

 סע טו ,םעדכאנ םוטנעטסירק סָאד יו ,ןעגנונעוועב-חישמ

 ,(= ןערָאװעג ןענַארטעגרעביא ןעדָאב ןעשידיא םעד ףיוא זיא
 ,גנוגעוועב-קנארפדבקעי יד רעדָא גנוגעוועב-יבצ-יתבש יד יו
 -קארּפ םוצ גוצעג ןיא ןענַארטענ תונווכ עזעב ךיז ןיא ןעבָאה
 ,םוטנעדיא ןעשיט

 רָאנ טינ ןעלייפ ערעייז ןעבָאה רעבָא ןעגנוגעוועב עזעיד
 -נַאג םעד ןעגעג רָאנ ,טלעיצעג ןיילא םוטנעדיא ןעשי'נבר ןיא
 ןעשיווצ ןעצינערנ עלא יד ןעבָאה ייז ,5לכ2ב3 םוטנעדיא ןעצ
 יד רַאנ טינ .ןעמהענרעדנַאנופ טלָאװעג תוריבע ןוא תווצמ

 'עב א ןעוועג זיא םוהטנעטסירק סאד זא ,גנוניימ ןיימ זיא םע (*
 ,םייוג יד וצ ןעדיא יד ןֹופ טינ ,זעדיא יד ֹוצ םייוג יד זופ זיא סאוו ,גנוגעוו

 "םוהטנעטסירק ןופ גנוהעטשטנע רעד וצ, דוב ןיימ ןיא .ןעגנאגעגרעביא

 .ןעוייועב וצ עֶנייֵמ גנוניימ עזעיד ךיא בורַּפ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו רעצ עו ,צ ,ׂש

 השמ תרות ךיוא רָאנ ,םינורחא ןֹוא םינושאר יד ןופ הרות
 קלאפ עשיריא סָאד ןעבָאה ייז ,ןייז קטכח טלאװעג ייז ןעבָאה
 -עג תווצמו חרות לע ןופ ךיוא רָאנ ,תוקג לוע ןופ רַאנ םינ
 ףיז ןעבָאה ןיזנהאו ןעשיטסימ רעייז ןיא ,ןעוורפעמ טלאוו
 "םילאוג , סלא רָאנ טינ ןעננונעוװעב עזעיד ןופ רעהעטשראפ יד
 עבלאה ןוא רעטעג סלא ךיוא רַאנ ,טכארטעב "םיחישמ , ןוא
 ,יינ ַא רָאנ טינ קלָאפ ןעשידיא םעד טלָאװעג ןעבאה ייז ,רעטעג
 ןאיגילער עיינ א ,הרות עיינ א ךיוא ראנ ,ןעגנערב ןעבעל יירפ
 .ןעבעג

 וויטאגעגנ רהעמ ןָא ביוהנָא ןופ ןענעז ןעגנונעוועב עזעיד
 ףיז ןיא ייז ןעבָאה ביוחנָא ןיא ראג ןיוש ,ןויטיזַאּפ יו ,ןעוועג
 -ודיא טָאד ,ןעקעווצ ןוא ןעלעוצ ערעיוז ןעגנרטענ ןעטלאהעב
 ויהפא לא םעד ןופ ןוא ןערהיפרעפ ןוא ןערטנרעפ ןצ קלאפ עש
 ןופ ןעבָאה ןעננונעוועב עועיד .ןַעטיוטשרעפ וצ סע לארשי
 האמוט יד .ןעניוצעג האמוטח חכ ןופ הקינו רעייז ןֶפ ביוהנא
 .ןעפַאשעג טלאהניא רעייז טָאה טו ,חכ רעד ןעוועג זיא

 -טימ לעיפ ױזַא ןעלָאז יז ,ןעוועג ךילנעמ זיא רעבירעד
 ,ןעזייווסיורא תוישעמח תווצמ יד וצ גנוטכא

 -נוא רעייז ןופ דוס רעד ןעגעלעג ךיוא ןיא םעד ןיא ןוא
 .גנאגרעט

 "תרכ , טימ עטבישעג עשיריא יד ייז סָאה ףךאפרעד ראנ
 .טאהעג "הליפנ, אזַא ייז ןעבָאה ראפרעד ראנ םארטשעג
 -אב רעשידיא רעד סָאװ ,עכאזרוא יד ןעוועג זיא סעלא סָאד
 ,עכאורוא יד ,ךיז ןיא ןייז טלוק טלַאװעג םינ יו טאה ןעד
 ןענעז ןערהַאי דָאירעּפ ןערעצרוק רעדא ןערעגנעל א ךַאנ םאוו
 טאה םוטנעדיא סָאד .ןעברָאטשעג "זולוונמכ חתימס , ע םימ ייז
 סע טָאה יז יו ,ךיז ןופ ןעגעיטשעגסיוא ןעצנַאגניא רָאנ ייז
 ,ןעגנוגעוועב עלא יד םיס גידנעטש סע טוחט ןוא ןוחטעג
 רעד ןומ וורענ-סנעבעל עמַאס ןיא ןעלייפ ערעייז ןעלעיצ סָאוװ
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 ֿבוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ׁש

 סלא רעדָא ןַאיצ ַא נ סלא קלאפ ןעשידיא ןופ ץנעטסיזקע

 .ןָאינילער

 בָאה ךיא יו ,הלבק רעד ןופ טייקשידיא יד זיא ךָאד ןוא

 -ענ רהעמ ,רעכייוו לעיפ ,ךילקריוו ,טגָאזעג רעהירפ ןיושז

 -יא יד יװ ,טלַאהניא ןעכילרעניא רהעמ ןופ ןוא רעלופלהיפ

 --- טנירערּפ םזיניבַאר רעד סָאװ ,טייקשיד

 ןוא ןעטסנרע רהעמ טנעל הלבק יד סָאװ ,ראפרעד עקַאט

 יר ןייז םייקמ ןופ ןינע םעד ןיא ןיירא טלַאהניא ןעכילרעניא

 יד טימ סע טעדניברעפ יז סָאװ ,ראפרעד יקַאט .תווצמ

 הלבק יד סָאװ ,טייקשידיא יד -- יז ",םינוילעה תומלוע
 םישנא תוצמ, רענינעו םעד בעילוצ טרעוו --- טנידערע

 יז .גיסעמנישַאמ רעגינעוו םעד בעילוצ טרעוו יז ",הדמולמ

 יד .ןעבעל רענעש ןוא רעפעיט רהעמ א םעד בעילוצ טפוקעב

 .ןיירא המשנ ןוא ץרַאה רהעמ טייקשידיא ןיא טנַָארט חלבק

 -יא עשי'נבר סָאד טָאה טלַאהניא ןעכילרעניא ךיוא יו רהעמ

 .טייקשידיא ןעטיחבָא ןיא טלַאהניא ןעכילרעסיוא רָאנ םוטנעד

 ןעכילרעניא ןעפעוט א ךיוא הקבק ּוד םעד ןיא טגָארט ןעגעגַאד
 ,ןיירא טלאהניא
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ר רעצ עז ,צ ,שי

 ג

 "ה תתדובע ןיא הטיש ט'םש לעב םעד
 "יװצ ןוא םשה תדובע ןעגעװו י"ראה ןופ הטיש רעד ןעשיווצ ןעלעקאראּפ

 רעד ,טנידערּפ י"ראה ןופ הטיש יד -- .םש לעב ןופ הטיש רעד זועש
 לעב ןופ רעבָא הטיש יד .| ע ר י ל ר ע פ טָאג ןיא ךיז לָאז שנעמ
 --טָאג ןיא | ע נ י 8 ע ג ךיז לָאז שנעמ רעד זא ,טגידערּפ םש
 .ןעסינעב ךיז ןערהערט טימ גידנעטש ןעדיא םעד טסייה י"ראה רעד
 -- .םׂשה תרובע ןיא הנרדמ עטסכעה יד םהיא ייב זיא ןענייוו --
 ןופ הדמ יד ,טינ רעטרעװ גונעג רַאנ םש ?עב רעד טָאה ןעגעגאד
 רענייז ןימרעט רעטסבעילעב רעד -- .ןעלייטרוארעפ וצ ןענייוװ
 ,החמש דותמ טָאג ןענעיד וצ, זיא

 ןעניטכיוו ןוא ןעסיורנ ַאזַא טמחענרעפ רעבירַאד ןוא
 ןינע רעד .הנוכ יד םילבוקמ יד ןופ עירָאעט רעד ןיא ץַאלּפ
 רעד ןזיא ןיילַא טאהט רעד רָאנ טינ :"יעב אביל אנמחר , ןופ
 -ירעד .השעמ תעשב ןוכמ זיא ןעמ סָאװ הנוכ יד רַאנ ,רקיע
 רעד עירָאעט רעייז ןיא ץַאלּפ ןעסיורג ַאזַא טמהענרעפ רעב
 ןופ עטסכילרעניא סָאד :טסייה סָאד ,הבשחמ יוד ,קנאדעג
 סָאװ ,ךאז רעד ןופ ןעזעוו עטסמיטניא סָאד ,ןעטסכילרעניא
 סָאד ,ןָא טייהטעג רעד טימ רַאבלעטימנוא ןיוש ךיז טרחיר
 פייט א ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,ןעשנעמ ןופ עכילברעטשנוא
 ,"םלענו רימט , ןופ

 רעד זַא ,"יעב אביל אנמחה , ןופ ןינע רעזיד טָא ןוא

 רעטסגיטכיוו רעד ךיוא זיא ,הנוכ יד ,ץרַאה סָאד זיא רקיע
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ר יעצעז .צ .ׁש

 טָאה בוט םש ?עב רעד ּפָאװ ,הרות רעד ןיא ןייטש-דנורג

 ,טנידערּפעג םשה תדובע ןעגעוו

 טינ גיטכיוו ןעוועג חטיש עניזָאד יד רעבָא ןיא םחיא

 בעילוצ רָאנ ,טייז דעשיפָאזַאליפ-שיטסימ רהיא בעילוצ יױזַא

 -סיֹורַא רהיא ןופ טָאה רע סָאװ ,תונקסמ עשיטַארקַאמעד יד

 -כיוו ןעוועג םהיא זיא הטיש עניזָאד יד יו רהעמ .טכארבעג

 גיטכיוו םחיא יז זיא ,"תמ א תרֹות , סלַא גיט

 יז סָאֹו םעדכטנ ."'םייח ת רות, סא רָאנ ןעוועג

 ןעכילדנעגוא םעד טימ ןערָאװעג טלהארטשעגכרוד זיא

 -ףעיט ןייז ןיא טָאה סָאװ ,?להיפענ-עבעיל-ןוא-תונמחר

 ףיוא טָאה רע סאו ,םעדכאנ ,טבעלעג ןעצרַאה ןעדנעבעיל

 ,טגעלעגפיורא טסיינ ןעסיורג ןייז ןופ לעּפמעטש םעד רהיא

 רעדנעסילפ עבעיל א ןיא הטיש עגיזָאד יד םהיא ייכ זיא

 ןופ ףליח רעד טימ ,ןערָאװעג טלעדנַאוװרעפ גידערּפדץרַאה

 ןוא עצראווש יד ןעביידטכארא טלָאװעג טָאה רע רעכלעוו

 -לעפייווצרעפ יד ןֹופ רעטכיזעג יד ןופ סנעקלָאװ ענירעיורט

 ןייז ןיא ןיא טםלעװ עשידיא יד עכלעוו ןופ ,ןעטעקסא עט

 רע רעכלעוו ןומ ףליה רעד טימ .,ןעוועג טליפרעביא הפוקת

 ןעננערבניירא דיירפ ןוא טסיירט ןופ םָארטש א טלָאװעג טָאה

 ,קלָאֿפ זעשידיא ןופ רעצרעה ענעכארבעצ יד ןיא

 ןעבָאה רימ סָאװ ,גנוטּפיוהעב רעד וצ רימ ןעמוק ַאד ןוא

 ןופ הטיש יד זַא ,טכאפטעג ?עטיּפאק ןעגירעהירפ ַא ןיא

 ןעסיוועג ַא ךיז ןיא טלאהטנע םשה תדובע וצ ענונב םש לעב

 תלבק רעד וצ נוצעב ןיא ךיוא טנעמעלע ןעשיטנאטסעטָארּפ

 ןיא ךיוא רעדנאנאפ ךיז ןעהענ ןענעוו ערעייז זַא ,י"ראה

 ,טכיזניה רעזיד

 .קעוַא םינוילטח תומלוע יד סעלא טינ י"ראה תלבק יד

 -ערּפ יז .ןעטכארט םינרָאגנ ךיז ןענעוו ףראדעב שנעמ רעד

 ט א נג ןיא ףךיז 9 אז ש נע ס ר ע ד ,טניד
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 ּש א 5 םימ-םשדלעב לארשו 'ר רעצעז .צ ,ש

 יד ןופ ןעקעווצ ןוא ןעלעיצ יד דנערהעװ ,{עריל ר עפ
 לט ש נע סט ר ע ד ,ןענייז םש לעב ןופ ןערהעק
 ןעניפעג סָאג ןיט ףיז

 82 יה לאו ריא רעד ,םנידערּפ יראה עא יד

 ןיירעג ןוא רעיווט ןיא גידנעטש לָאז ר בעל ריִזנ
 : ןיא רכוח ןיז רהעס םאװ לאז : .ןעג גערבראה
 יטגייװ .ןענינייפ ףנ ןייז רהעפ סטוװ לָאז רע ,ןעקירדרעט

 'רטו) ףיומ ,ןעפישנירפ-טטיוה יד ןופ רענייא י"ראה םייב זיא

 יעפ "וט יה ,םעד ןענעװ הטיש ןייז ףיוז טלאה סע עכ

 ןענעיד םלוש ארוב םעד ףראדעב

 ---- ץ|מיָׁש עו זנוא טנרעל -- וד טפלָאז גידנענייוו

 ןעלעה םלוע םעד ףיוא םעדכרוד וד טסעװ -- ןהעג ןעפַאלש

 ידנעטש רוטסלאֹו םכאנ רעד ףרוד עדנוטש ןייא .ןעמוק

 .םאס םעד רעטנוא ןייטש 8 טיפ ןעפַאלש ךרע רעד ףיוא

 סי רנרעד הנרדמ רעכיוה א וצ לי סאו רענייא רעדעי,

 ןעשנעט ,ןייז חכושתכב חכרמ ,ףךילנעמ טייוו יו רע לָאז ,ןעכ

 ,כושת רעייז םיס ףיו ןעליישוצ ןעטאלשעב ןעבאה סָאװ

 ןעטוק טינ םייצ רעייז טכירענמוא לָאז סע ,ארוס סיוא

 יז ןעטסאפ טכענ ייווצ ןוא געט ייווצ דנאנאכרוד ןעלָאז

 זעכעוו ייז רעדייא ןוא .ןעפע טינ ראג ייז ןעלָאז םייצ עצנאגנ

 ץ'םיוא שא ןטנעל ייז עא ,ןענידנע תקטפמה הדועפ רעייז
 הא ,זִא שאר ?ש םעד טוהט ןעמ ואוו טרא םעד ףיוא ,ּפָאק

 שנעמ רעד לָאז טיורב ןייז .ןעסיג ןערחערט עלעיפ ןאד ןעלָאז

 סחלפ רפא יִכ , ןעבירשעג טהעטש םע יו ןעטע ׁשַא םימ ןאד

 דיוא לאז רע ,ןעטעגנעג טיורב יו שט בָאה ךיא -- ,"יתלכא

 ןיא יװ יוא ,ןעסנירט ןערהערטפ טיימס םענייז קנארטעג םעד

 טנארטעג ןייט ןוא -- .יתכמס יִּכָכַב ויוקשו, טחהעטש קוסּפ

 תוס רע לאז םעדכאנ .םיירגעגוצ ןייוועג טיס ךיא בָאה
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ?בקמ ,טעב ן'פיוא גידנעגיל ,רע לָאז טכאנייב ןוא ,ןענָאז

 ."ןיד תיב תותימ עברא , ןופ ןיד םעד ךיז ףיוא ןייז

 א ןייוו ןוא שיילפ ןופ ןעטלאהקירוצ ךיז ףרַאדעב רע,

 טינ ןוא הוצמ ןייק טינ ןענייז סָאװ ןעכַאז ,ּךֶאו עצנַאג

 םעד תעשב .ןוחט טינ ןעצנאנ ןיא רָאנ רע לָאז ,חרכה ןייק

 ןוא חוצמ רבד א ןופ וליפַא ןעטלַאהבָא ךיז רע לָאז ןענווַאד

 סָאד טייוו יו ףיוא .רענינעוו סָאוװ שנעמ רעד לָאז ןעדער

 לָאז רע ידכ ,ןענייווש רע לָאז ,רָאנ ךילנעמ םהיא רַאפ זיא

 ."ןעננערכסיורַא טינ ליומ ןופ "הליטב החיש , ןייק

 ,סלאמאד י"ראה ןופ הטיש יד טנידערּפ סעלַא סָאד

 ץאזנענעג םעד טקנוּפ טגידערּפ םש לעב ןופ הטיש יד ןעוו

 ןוא ךיז ןיא לָאז שנעמ רעד ,טינ טנידערּפ יז ,םעלַא םעד ןופ

 לאז ןוא ןעסעגרעפ טלעוו רעניד'תוימשג רעצנאג רעד ןיא

 .טרחעקראפ .ןעבענבָא ןעכַאזלעמיה טימ רָאנ גידנעטש ךיז

 לָאז רע ,ןעבעל ןעבעל ןעלופ ַא לָאז רע ,ןעשנעמ םעד טפור יז

 רַאפ טָאה םלוע ארוב רעד סָאו ,רעמיהמכייר עלַא יד ןופ

 טָאה י"ראה רעד יוװ טקנוּפ ןוא .ןעסינעג ,טיירגעגוצ םהיא

 ןופ הדמ רעד ןופ ךיז לָאז רע ,טינ רעטרעוו גונעג רָאג

 רָאנ םש ?עב רעד טָאה ױזַא ,ןעביולבָא ןענעק טינ "היכב,

 רעד .ןעלייחטרוארעט וצ הדמ עזעיד ,טינ רעטרעוו גונעג ןייק

 .םש לעב רעד טנרעל ,ןייז ךילהערפ נידנעטש ףראדעב שנעמ

 עטסנרע יד זיא , ,םש לעב רעד טנָאז ,"ןענייוו ןופ הדמ יד?

 ,"החמש ךותמ טָאג ןענעיד ףראדעב שנעמ רעד םוראוו ,הדמ

 ןאד רָאנ ,רעפיורג דיירפ תמחמ ,זיא ןייוועג סָאד ןעוו רָאנ,

 ."הנרדמ רעכיוה ַא ןופ סע זיא

 סָאװ ,שנעמ רעד ןוא ,ךיז רַאפ תילכת א זיא טלעוו יד, |

 .?םענייז ארוב ןופ ןעליוו םעד טימרעד טוהט ,חחמש ןיא טבעל

 ,טינ תושממ ןייק טָאה טלעוו יד זַא ,טגָאז סָאװ ,רעד ,

 רַאפ גיטכיוו רהעז זיא טלעוו יד .תועט ןעסיורג ַא טכַאמ
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 ףומ"םשילעב לארשי 'ו רע צעד ,צ ,שי
 יי

 ,ןייז ֹוצ ףראדעב סע יו ,ןעסינעג רהיא ןופ ןעק סָאװ ,םעד

 (+,"ףחיא ןיא ףיז ןערהיפוצפיוא יו ,טקייוװ ןוא

 רעד רַאפ רָאנ םינ שנעפ רעד ףראדעב רעבירַאד ןוא

 ףוג םעד ןענינייּפ .ןענרַאז ףונ םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,המשנ

 א טינ רַאנ טינ ויא ןעגנערברעפ םיפונס ןיא ןוא תובצע ןיא

 םא ןיא עכלעוו ,עזארפ יד .הריבע ןא ףיוא רָאנ ,הוצמ

 טדער רע ןעו ,םש לעב םעד ףיוא טכעילעב ןעטסרהעמ

 הדמ יד ."החמש ךותמ טָאג ןענעיד , ןיא טשה תרובע ןעגעוו

 -ענ תודס עטסנרע יד ןופ רענייא ראפ רע טָאה תובצע ןופ

 םיפוגס טיס רעבירַאד ךיז ףראדעב שנעט רעד ,ןעטלַאה

 רעטיוא .תובצע וצ ןעננערב םיטונכ םוראוו ,ןענינייּפ טינ

 ןייז ךיוא ןיא ,קנארק זיא ןעשנעט יופ ףונ רעד ןעוו ,םעד

 וצ ףראדעב סע יוװ ,ןענעוַאד טינ ,עק רע ןוא קנארק חמשנ

 ףראדעב שנעמ רעד .ןייר תוריבע ןופ זיא רע שטָאח ,ןייז

 ןעבָאה עלעיפ, .סנייז דנוזעגנ סָאד ןעטיהבא רהעז רעבירעד

 טינ ייז ךיז טָאה סע ןוא ,יאחוי ןב ןועמש יבר יװ ,ןאהטעג

 ןעכַאמ טלָאװעג ןעבָאה ייז ,טניימ טָאד -- ןעבענעגנייא

 ארובה תדובע יד ייז ךיז טָאה רעבירעד ,עלעיפ םיכונפ

 ."ןעבעגעננייא טינ

 -רעפ םיתינעת ןוא םיפונס יד רע טָאה ןעטספראש םָא

 ףסוי בקעי 'ר רימלת ןייז וצ ףעירב ןייז ןיא טלייהטרוא

 "ענג רעגנעהנַא רעקרַאטש ַא ביֹוהנֶא ןיא זיא רעכלעוו ,ןהכה

 ןוא םיפונס עלעיפ טָאה ןוא י"ראה תלבק רעד ןופ ןעוו

 .טעװארּפעג םיתינעת

 -- ףעירב רעזיד ךיז טנעייל --- קילב ןייא טימ ,,, (*

 ןעטרָאד .ןעהעזעגכרוד תורוש עטשרע ייוצ יד ףךיא בָאה

 ףךבכנ םלוע אלא ,אוהח העוט שממ ֹוב ןיא הזה םלועהש רטואש יפ (*

 .חרושכ וב גהנתהלו יוארכ ונממ קּפתכהל עדויש ימל אוה
 םכחה תודיסחב םסרופמה ה"ּפ ה"ע ו"האמה ברה נ"א יבוחא ךיל (+5
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 בוטרמש 2 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ׁש

 ןעטסאפ ןזומ רע זַא ,טקנעד ותלעמ םֹור זַא ,טגָאזעג טרעוו
 ףיא סָאװ ,םעד ןופ ןעראוװעג רעמרעטיצרעד א ךיא ןיב ---
 הריזנ רעד ןופ חכ ןיא ףיסוס ןיִב ךיא ןוא ,טרעהעג בָאה
 זא ,היתניכשו אוח ךורב אשרוק ףוריצב ןֹוא םימאלמ יד ןופ
 םוראוו ,חנכס אזא ןיא ןעגנעדבניירא טינ ךיז לָאז ותלעמ
 ןעק הניכש יד ןוא תובצע ןוא ,הרוחש הרמ ישעמ ןיא סָאד
 ,הוצמ לש החמש ךותמ רָאנ ,תובצע ךותמ ןייז חרוש טשינ
 ךיא סָאװ ,ןעכַאז עֶלַא יד ותלעמ םורל עודי ןענעז סע יװ
 יאדוא טנַארט ותלעמ ןוא .טנרעלעג לָאמ עלעיפ ךייא בָאה
 ,ןעקנאדעג יד ןעגעוו ןוא ,ןעצרַאה ןיא ףיז ייב סעלַא סָאד
 .-- ,גנוניימ אֹזַא ןיא ךיז ןעטלַאה ֹוצ ,םהיא ןערהיפ סָאװ
 ריד טימ ןייז טעװ טָאנ ןוא ,ןעבעג הצע ןא ריד ךיא לעוװ
 ןענרעל םייב וד טסלָאז ןענרָאמ-הירפ ןעדעי ."ליחח רובג,
 וצ ,תוקיבד ןע'תמא טימ תויתוא יד ןיא ןייז קבדתמ ךיז
 םעד ךרוד טסעוו וד .ומש ךורכו אוח ךורב ארוב םעד ןענעיד
 וע רעייז טעװ ,ןייז סיתממ ןערעייז שרֹוש ןיא םיניד יד
 רמוח ןייד םולשו סח טטלָאז וד ןוא .ןערעוו רעננידנ ריד ןופ
 ףראדעב ןעמ לעיפיוו רחעמ ןעטסאפוצ ,ןעניסעלכאנרעפ טינ

 ףסוי 'מ ,יָל חאמ קובד ,יבל תוריקב ךמצינה ,אלפ השוע אלפומה םלשה

 ,ןהכה

 םשו תונוילעה תורֹוש יתשב תהא היאר יתיארו יתלבק ה"יע הנה

 ארוקה ל?לוקמ ינטב זנרתו תונעתה? הרפומ ןוליאכ רמוא ?"עמורש רמאנ

 ע"א םינכי 737 היתניכשו ת"בק ףוריצבו ןיריע תוריזגכ ףיסומ ינגהו

 ךותמס א? הרוש הניכשה ןיאו תוכצעו חרוחש חהרמ השעמ הז יכ ,חֹוכ הנגסב

 יתדמלש םירבד ?"עמורל עודי רשאכ החוצמ לש החמש דותמ קר ,תובצע

 ויתובשחס יפיעס רבד לעו .ןבל 7ע הלאה םירבדה היחו םימעּפ המכ

 רקובו רקוב ?ככ .ליחה רֹובג ךמע םיהלא יהיו ךצעיא הזק ותוא םיאיבמה

 ןארוב תדובעל רומג תוקיבדב תויתואב וסצע קבדי ןודוסל תעב

 ןילעמ פיקיו ןשרושב םינידה ןקיתמי זאו ןטש ךורבו אוה ךורב

 םאו .ףרוצהמו בויחהמ רתוי תונעתהל םולשו סה םלעתת לא ךרשבמו םינידהח

 .ת"שרה יאנמ .םולש רמואו רצקא הובו .ףמע םיהלא יהיו יקוקל עמשת עומש

 ,ט"שעב לארשי םואנ
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 בוטיםשילעב לארשיו 'ד רעצעז .צ ,ש

 "םיוא רימ טסעוו וד כיוא ןוא ,זומ ןעמ ?לעיפיוו רחעמ ןוא

 "רעמ ךיא לעװ טימרעד ןוא ,ריד טימ ןייז טָאג טעוו ,ןערעה

 .ותרות םולש שרודח רימ ןופ .ןעגָאז םולש ןיימ ןעגידנע

 | .םוט םש לעב לארשי םואנ

 רעד סָאװ ,גנוחיצעב עוויטאנעג יד טָאה ,ךילריטַאנ ,ןוא
 עסיורג ,םיפונס ןוא םיתינעת יד וצ טאהעג טָאה םש לעכ
 ןופ םידיסח יד ןופ עלעיפ ייב ןעפורעגנסיורא ןעטסעטָארּפ

 סאו ,םעד םעלא וצ ןעוועג ץאזנענעג לעיפוצ זיא יז .רוד ןייז

 רעד ייז ייב זיא עכלעוו ,י"ראה תלכבק יד טנרעלעג טָאה סע

 ןיא םש לעב ןופ ףרד רעד .ןעוועג טעטירָאטיױוא רעטסערג
 רעטקאראח ןעשיטנאטסעטָארּפ ?עיפוצ ןֹופ ןוא יינ לעיפוצ

 ןופ ןערעוו ןעמונעננַא דלַאב ןענעק ןעוועג לאז רע ,ןעוועג
 ,ןעמעלא

 רעד לָאז ןעד סָאװ, : םש לעב םוצ ןע'הנעט ייז ןענעלפ

 -כע ערעזנוא ךיוא ןוא ,ךָאד ןעסייוו רימ ? ןייז הדובע רקיע

 ןעטייצ עטלא יד ןיא זא ,טנערהעלעג יוזא זנוא ןעבָאה ןערעט
 .תבש וצ תבש ןופ ןעטסאפ (= חשעמעה ישנַא , יד ןענעלפ
 רעדעי זא ,טנָאז רהיא םוראוו ,?טבמ רעבָא סע טנעז רהיא
 עשז טנַאז .ןידה תא ןתיל דיתע ןיא ,טסאפ סָאװ ,רענייא
 "? ןייז הדובע רקיע רעד לָאז ןעד סָאװ ,רעבירעד זנוא

 נידנעטש ייז רע טנעלט ערעייז תונעט עלא יד הףיוא
 : ןערעפטנע

 -ייו ךרד רעדנא ןַא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקענ ןיב ךיא
 ,ןעכאז יירד עזעיד ןייז גישמ ןחעז לָאז שנעמ רעד ,ןעז
 ןוא .לארשי-תבהא ןוא הרותה-תבהא ,םשח"תבהא :ונייח
 ,((=* טינ ןעמ ףראדעכ םיפוגס ןייק

 עטאהט עסיורג ןומ ןעשנעמ (*
 םדאה האריש ,רחא ךרד תוארהל הוה 4 םלועל יתאב ינא (**

 לארשי תבהא ,םשה תבהא :ונייה ,הלא םירבד השלש ומצע לע דךישמהל
 .טיפווס תושעל ףירצ ןיאו .הרותה תבהאו
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 גוט-םש-לעב לארשי '1 רעצעו ,צ .ש

 : טגָאזעג ייז וצ רע טָאה רעדעיוו ןוא

 .ןַאהרעפ ןענעז םיריוטקָאד יילרעייווצ

 עקנארק ערעייז ןעלייה סָאװ ,עניוזא ןַאחרעפ ןענעז סע

 טינ סָאו ,תואופר ןוא ןעזָארג ערעווש ןוא ערעטיב טימ

 ןַאהרעפ ךיוא רעבָא ןענעו סע .ןעדיילרעפ ייז ןעק רערעדעי

 עננירג ןוא עסיז ערעייז עקנארק יד ןעבעינ סָאװ ,עניוזא

 ,ןעטנעיצַאּפ יד ןענינגרעפ ךיוא ןעפַאשרעפ עכלעוו ,תואופר

 -ייהקנארק ערעייז ןופ ייז ןעלייה ייז סָאװ ךָאנ םעד רעסיוא

 ,סיוא ןעטי
 .םיריוטקָאד ןימ ןעטייווצ םעד וצ גנאלעב ךיא ןוא

 תומלוע , יד ןופ הבוט יד טָאה י"ראה ןופ הטיש יד

 סע ,ראפרעד טגרָאזעג טָאה יז .טאהעג ןעניז ןיא "םינוילעה

 -ַָאז ייז ,ןעּפַאחניירא טינ םנּפ ןייק םולשו סח ןיהא ךיז לָאז

 "ַאד .ןעניפעג תומילש רעגידנעטשלָאפ ןיא גידנעטש ךיז ןעל

 הבוט יד רָאנ נידנעטש םש לעב ןופ הטיש יד טָאה ןענעג

 טָאה םינוילעה תומלוע יד ראפ .טאהעג ןעניז ןיא ןעשנעמ ןופ

 רהעמ ןעוועג רהיא ייב זיא רקיע רעד .ןעגרָאז טָאנ טזָאלעג יז

 טלעוו רעשידיא רעד ןיא טסול-סנעבעל רהעמ ,טייקכילהערפ

 רהעמ טינ ןעוועג רהיא ייב זיא רקיע רעד .ןעגננערבוצניירא

 רהעמ רָאנ ,ןענַארטוצניירא םינוילעה תומלוע יד ןיא טכיל

 ןצ ןעדיא ןופ געוו-ס'נעבעל םעד רעטכייל רהעמ ,רעגיטכיל

 .ןעכַאמ
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 ףומ-סש-לעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,ש

8 

 ןעזעירעטסימ א ןיא זיא ןעּבעל ןיא סעלַא
 .םליהענגייא לעטנַאמ

 ֿלָאמטמָא -- .אטח םעד ראפ ארומ יד ויא ןיילא אטח םעד ןופ רעגרע
 םעד ליװ רע :ןטש השעמ ןעצנאג ןיא רָאנ ארומס עזעיד ןזיא

 רָאנ וליפא קידצ א ןייז ןעק ןעמ -- .ןעגנערב תובצע ןיא ןעשנעמ

 ילרעלא ףיוא םהיא לאז ןעט ליװ טָאג -- .ןעגָאז םילהת ךרוד

 -- .ןעדער םילטב םירבד ףרוד ריֹוא ןליפא לָאמא ; ןענעיד םינפוא

 -- .ןייז דחימ הניכש רעד טימ ןעמ ןעק ןעשנעמ ןופ םירובד עלא יד

 -- .טליהעגניא לעטנאמ ןעזעירעטסימ ןיא ןיא ןעבעל ןיא סעלא

 המשנ רעסיורג ןייא ןופ ןעלייט .חשודק ןיא סעלא .המשנ זיא סעלא

 טמהענ שנעמ א -- .טיירּפשרעפ טלעװו רעצנאג רעד רעביא ןענעז

 ירעפ ףבעילוצ ,טניימ רע יװ טיול ,רעטנוא העיסנ עטייוו ַא לָאמַא

 יד םהיא טקיש רעבָא ז'תטא ןיא .ןעטפעשעג ענעגייא ענעדעיש

 סאו ,לעטײרב א ,ןעסע ןייז טימ ,ןעטראד לאז רע ,ןיהַא החגשה

 ןייז ןקתמ ,המשנ שרוש ןייז ןצ טגנאלעב

 רעד טנרעלענ ןוא טנידערּפעג טאה -- טינ ךיז טקערש

 טקערש ,הרות רערעווש ןוא רעסיורנ רעד רַאפ -- םש לעב

 ףיז טקערש ,תווצמדיקודקד ןוא תווצמ עלעיפ יד רַאפ טינ ךיז

 ןייז רבוע ןעמ ןעק טירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא סָאװ ,טינ

 רערט ערה רצי רעד סָאװ ,טינ ךיז טקערש .הרבע ןַא ףיוא

 ןבינ ךיז טקערש .וןליפא עלייוו א ףיוא ףךייא ןופ בא טינ ראג

 "נס סָאװ ,םיער םיקיזמ ןוא הלבה יכאלמ עדנעזיוט יד רַאּפ

 ,ףוא א ןייז וצ רעווש סע זַא ,טינ טנַאז .ףליהוט םחיא ןעמ

 ייד טינ ,ןעדיא םעד ןעבענעג טָאנ טָאה תווצמ ןוא הרות יד

 ףאנ ,ולאה ן'פיוא ןייטש ט יו ,ןייז םחיא ןעלַאז ייז ,ףיוג

 טָאװ ,ןערעטש רעדנעטכיופ א ןייז םהיא ןעלָאז ייז ,ףיורעד
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 םוט"םשילעב לארשו 'ר ועצעז ,צ .ש

 .געוו-סנעבעל ןייז ןעכַאמ רעגנירג ןוא ןעטכיילעב םהיא ?ָאז

 זיא רקיע רעד .ןילַא ןענרעל סָאד טינ ןיא רקיע רעד

 סעלַא סָאד ,תווצמ יד ןופ ןייז םייקמ עשיטקַאפ סָאד רָאנ טינ

 רקיע רעד ,ןעמרָאפ עכילרעסיוא יו ,טינ רחעמ ךֶאד זיא

 ,הנוכ יד ,קנאדעג רעד ,ךות רעד זיא

 ןיא ןייז הברמ סָאד ךיז טמהענ רָאג גירנעטש טינ ןוא

 סע ךיז טמהענ לָאמטפַא ,"אנימיד-ארטס , ןופ תווצמ-יקודקד

 רצי"ישעמ ראג סָאד זיא לָאמטּפָא ."אלאמשר ארטס, ןופ

 יא ןיא ןייז הברמ גידנעטש טינ ןעמ ףרארעב רעבירעד ,ערה

 םוראוו .םוהט ןעמ סָאװ ,םעלַא ןיא תווצמייקודקד עגירעב

 ףיוא ןעפראוונָא ליוװ רע .ערה דצי ןופ הנוכ יד זיא סָאד

 ןעגעג אצוי טינ ץלַא ךָאנ זיא רע זַא ,ארומ א ןעשנעמ םעד

 יד זיא עכלעוו ,תובצע ידיל ןעננערב םהיא לָאז רע ידכ ,טָאג

 ךיז ףראדעב ןעשנעמ ןופ ץרַאה סָאד םיראוו , .הדמ עטסגרע

 ."ןעהערפ טָאג טימ גידנעטש

 ןא ןיא ,הלילח ,לשכנ טרעוו דיא רעד זַא ןליפַא ןוא

 םוראוו .תובצע ןיא ןייז הברמ טינ ךיוא רע לָאז ,הריבע

 םעד ראפ ארומ יד זיא ,ןיילא אטח םעד ןופ רעגרע דס א,

 אטח םעד בעילוצ טמוק סָאװ ,תובצע יד זיא לָאמטפָא ."אטח

 "רעפ ערה רצי רעד .ערה רצי ישעמ יװ ,טינ רהעמ ריוא

 רע זַא ,םהיא טגָאז ןוא ןעשנעמ םעד ןעטסימוא טרהיפ

 זיא ן'תמא ןיא שטַאח ,הריבע עסיורג ַא ןעוועג רבוע טָאה

 ןייק ןעצנאג ןיא ראג רעדָא ארמוח א יװ ,טינ רהעמ סָאד

 ןייז לָאז שנעמ רעד זַא ,זיא ענייז הנוכ יד .טינ הריבע

 .תובצע ןיא

 ,ןעװעג םש לעב רעד זיא שרוד האנ א רַאנ טינ ןוא

 הברמ טינ טָאה ןייֵלַא רע ךיוא .םייקמ האנ א ךיוא רָאנ

 .ןעוועג םיקודקדב

 ֹפִא םהיא רַאפ לָאז ןעמ ,ןעסייהעג רע טָאה לָאמניײא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש
 שיק דודי

 -ענ טָאה עכלעוו ,המהב רעטעליוקעג א ןופ שיילפ ײעטָארב

 -ויא ןופ ננוניימ רעד טיול ףירט סלא ןערעוו טרעלקרע טזומ

 ןייז טימ ןעמוקעג רע ןיא רעדיו לאסנייט ,םיקֿפוּפ ענינ

 טָאה ,ןיירא טדָאטש רעסיוועג 8 ןיא טיקרופ דוד 'ד דימלת

 קדוב טלַאװעג ,ןייז טנעלפ רענייז רעגייטש רעד יו ,רע

 רעד םהיא וצ ןעמוקענ זיא .טהוש-טָאטש ןופ ףפלח םעד ןייז

 "ענ רעֶנָא טָאה םש לעב רעד .םענייז ףלח םעד טימ טחוש

 ןעטרַאװ טלאװעג טינ טחוש רעד טָאה ,סלאמאד טנעוװַאד

 ,ןעננאנעגקעווַא דיז ןיא ןוא טעליוקעג תופוע יד טָאה רע

 הטיחש רעד ןופ ןעסע טלָאוװעג םינ סיקרופ דוד 'ר טָאה

 .ןעוועג דיפקמ טינ ףיורעד טָאה רעבָא םש לעב רעד .רענייז

 לָאמנייא טָאה ,דימלת ם'םש לעב םעד ,ןהכה ףסוי בקעי 'ר

 ןיא טָאה רע סָאו תיציצ יד ןע'רשכ'וצנייא טאהעג ארומ

 טינ ייז ןענייז רעמָאט ,םענייז תילט ןיא ,טפיוקעג קרַאמ

 םהיא וצ םש לעב רעד ךיז טָאה .ןערָאװעג טניּפשעג "המשל ,

 יִצ ייז תילט ןייד ראפ ארומ טסָאה וד ביוא , ;ןעפורעגנַא

 -נייא תילט ןיימ ןיא ייז לע ךיא ןוא ,רימ ייז בינ ,ןעצונ

 .ןע'רשכ

 "ענבָארַא ךיז ייב ןייז טינ ןעמס ףראדעב רָאנ םינ ןוא

 תווצמייקודקדב חנרפ טינ ןעק ןעמ טָאװ ,רַאפרעד ןעלאפ

 ךיז יי ףראדעב ,ןענועפ טינ ןעק סָאװ ,רעד ךיוא .ןייז

 .ןעלטפעגכארא ןייז טינ רַאפרעד

 על נידנענעק טינ ,דיא רע'רשכ א ןייז ןעק ןעמ םוראוו

 ,ןלימַא ןענ

 .ןייז ןעמ ןעק וליפַא קידצ ַא ןוא

 חנרדמ עכיוה ַא ןעמ ןעק ןענַאז "םילהת, ךרוד רָאנ וליפַא

 .ןעכיירגרעד

 ןענרעל ןיא ןייז קסוע םָאד ןיא רָאג נידנעטש טינ ןוא

 םס



 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ׂש

 ,ךאז ערה רצי ַא רָאנ סָאד זיא לָאמַא .ךַאו בוט רצי ַא רדסכ

 ןיא רָאג לָאז רע ,ןעשנעמ םעד ןָא טינ טדער ערה רצי רעד
 טעוו שנעמ רעד זַא ,טסייוו רע םוראוו .ןענרעל טינ ןעצנאג

 .ןעגלַאפ טינ ןַאד םהיא

 טעוו ,ןענרעל טינ ןעצנאנ ןיא רָאנ טעוװ רע זַא, ,םוראוו

 -ייה טינ טעװ ןוא ןעטייל ייב ןייז טינ בושח ןייק ךָאד רע

 לָאז רע ,ןָא רָאנ םהיא טדער ערה רצי רעד .ןדמל ןייק ןעס

 תארי ןעבָאה ןעק רע עכלעוו ןופ ,ןעכאז יד ןענרעל טינ

 לָאז רע ידכ ,"ךורע ןחלש , ןוא "םירפס רּפֹומ , יו ,םימש

 זַא ,ןֵא םהיא טדער רע .ןייז וצ ףראדעב סע יוװ ,ןייז ַא ןעסיוו

 ."םישרפמ ןוא ארמנ טימ רָאנ רדסכ ןעניטפעשעב ךיז לָאז רע

 סָאװ טינ טָאה ,קידצ ַא ,ןדמל ַא ,דיא ַא רָאנ טינ ,ַאי

 ענייא ןיא ןהענוצמורא סָאװ טינ טָאה ,ןעבָאה וצ ארומ

 .טָאג רַאפ אצוי טינ הלילח רע זיא רעמָאט ,דחּפ ןוא תובצע

 רָאנ טסייוו סָאװ ,ץראה םע ןַא ,דיא רעטסָארּפ ַא וליפַא רָאנ

 ןוא געמ ןעמ סָאװ ,טינ ךיוא טסייוו ןוא הרות רעד ןופ טינ

 .ןעקערש וצ סָאװ טינ ךיוא ךיז טָאה ,טינ רָאט ןעמ סָאװ

 ןעק םהיא ןענעיד ףךיוא ןוא םעלַא ןיא זיא טָאג םירָאװ

 טיול ,ךאז עדעי טימ ןענעיד םהיא ןעק ןעמ .םעלַא טימ ןעמ

 .ןענעיד םהיא ןעמ ןעק םינפוא ענעדעישרעפ

 -עי ןיא .תומלוע ןַארַאפ ןענעז ךאז רעדעי ןיא םיראוו

 טייקבילטעג זיא ךאז רעדעי ןיא ,ןַארַאפ המשנ זיא ךאז רעד

 ,ןעשנעמ טימ טדער ןוא שנעמ א לָאמַא טהעג סע, .ןַארַאפ

 רעד יו ,ןענוואד ןוא ןענרעל טינ רע ןעק סלאמאד ןוא

 ףיוא טָאנ ןענעיד ןַאד רע ףראדעב -- זיא רענייז רענייטש

 ,"םינפוא ערעדנַא

 .ןעבָאה טינ רעצ ןייק ןאד ןופרעד רע לָאז ןוא

 טימ םהיא לָאז ןעמ יקַאט ליוו רעטשרעביוא רעד , םורָאװ
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 בוט-מש-לעב לארשי 'ד רע צ עז ,צ .,ׂש

 ףיוא לָאמַא :ןענעיד םינפוא יילרעלא ףיוא ןוא ךאז רעדעי

 ,"ןפוא רעדנא ןא ףיוא לָאמַא ןוא ןפוא ַאזַא

 סנייז ןעדעד סָאד טלאמאד זיא לַאפוצ ןייק טינ םירָאװ
 יזַא ןעטסימוא סע טָאה ןיילא טָאנ ,רענייז גנאג רעד רעדָא

 רעדָא געוו ןיא ןהענ ןעמוקסיוא םהיא לָאז סע ןעוועג בבסמ

 ןעזעיד ףיוא םהיא לָאז רע ידכ ,ןעשנעמ יד טימ ןעדער

 ,ןענעיר ןפוא

 ןומ -- םש לעב רעד טנָאז --- ןינע רעד זיא סָאד ןוא

 עכלעוו ,םינמוא ןוא םיכרד עלַא יד -- "ףכרד םשה לא ?ג,

 טשה וצ ןייז בבסמ רע לָאז ,ןעשנעמ םעד טימ ךיז ןעפערט

 ,תוביסה לכ תביס יד זיא רעכלעוו ,ךרבתי

 םידוחי ןעשנעמ ןופ םירובד עֶלַא יד ןיא ןענייז סע,

 סָאװ ,דער יד ןיא ייס ןוא הלפתו הרות ירכד ןיא ייס :ןארַאפ

 ןעק םירובד עלַא יד ,סַאג ןיא ןעטייווצ םעד טיס טדער רענייא

 "יוהרעד ןוקת ןעכיוה ַא וצ ןוא הניכש רעד טימ ןייז רבחמ ןעמ

 ,"ךָאנ הנרדמ ןייז טיול םענייא ןעדעי -- ןענ

 ןערעה רעדָא רבח ןייז טימ ןעדער זומ רענייא ביוא

 רערעכעה ַא וצ ייז רע ןעק ,רעטרעוו יױזַא טאלג רבח ןייז ןופ

 ןעמהעננייוַא ךיז לָאז רע סָאװ ,םעד ךרוד ןעביוהרעד הנרדמ

 ןומ חַכ רעד זַא ןאד ןעקנעדעג רע לָאז .ןעקנאדעג ןיא טָאג
 -לעוו ,המשנ ןייז ןופ ךיז טמחענ ןעשנעמ םייב העימשה שוח

 "עב רעבירעד ןוא ,"לעממ ירש תמשנ , ןופ קלח ַא זיא עכ

 ,ןעטמעהעכ רוקמ םעד טימ םהיא ןעק ןעמ ןוא ןעמ ףרַאד

 ןעסע טימ ןיא ענעגייא סָאד ןוא .ןייז דחימ הניכש רעד טימ

 ענירביא עֶלַא יד טימ ןוא ךיז ןעדיילק ןוא ןעקנירט ןוא

 גידרנעטש ףראדעב סע .טוהט רענייא סָאװ ,םימשנ םידבד

 םשה תדובע ןופ םינמיס ןוא לכש טלעקיוועגנייא ייז ןיא ןייז

 "עב ,טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סאו ןעכַאז עלא .ךרבתי
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ש

 ענייז עֶלַא .הבשחמ ןייז טימ ןייז דחימס שנעמ רעד ףרַאד

 .םימתבו תמאב ןייז ףראדעכ ,סעלַא -- םישעמ זוא םירונד

 רעד ףיוא ךאז ןייק םיִרָטוו .ןיילַא ןעגעוו ס'טָאנ ןופ רָאנ

 רעד רעסיוא ןוא תושר םעד רעפיוא טינ טהעטש טלעוו

 טוהט רענייא ןעוו רעביראד ןוא .ךרכתי םשה ןופ תודחא

 םימש םׁשָל רָאנ טרעוו סעלַא זַא ,הנוכ רעד טימ טינ סעּפע

 .ךרבתי דוחי ןייז ןופ בא הלילח סע ךָאד רע טעדייש ,ןוהטעג

 טימ ןוהט גידנעטש רע לָאז ימשנח השעפ יד ;ןעצרוק ןיא,

 דהימ היתניכשו אוח ךירב אשדוק ,חבשחמ רעד ןופ חכ םעד

 ,"ןייז וצ

 ןוא ךילרהע ?ליוו סע רעוו ,"ודיב ןיעייסמ רהטל אבהו,

 ,טָאג טפלעה םעד --- ןייז םורפ

 טיול ךיז ןערהיפ וצ ?דתשמ ךיז זיא שנעמ רעד ןעוו,

 ןענעקטנא ןעמוק סלאמאד -- םשה תדובע ןופ ךרד ןעזעיד

 ןעניפעג סָאװ ,ןיצוצינ יד ןוא ןעלייט-חמשנ יד ,תוינחור יד

 ןוא ,השבלה ,ןעקנירט ,ןעסע :םיימשנה םירבד יד ןיא ךיז

 לָאז ץראה ןייז ,םהיא ןייז ררועמ וצ ,ןעכַאז עניוזַא ךָאנ

 עכילרעניא עכלעוו ןיא ,ןעכַאז עלא ענעי טָא וצ ןעטסולג

 טימ ייז ןייז ןקתמ ֹוצ ידכ .טּפאזעננייא זיא תויח עכילטעג

 ןיא ןוא .ןעפראדעב ייז סָאװ ,זוקת ם'נופ תומילש רעלופ רעד

 טסהעז וד ןעוו .ןעמלאה נידנעטש ךיז וד טסלָאז ?לכ ןעזיד

 ןעסע וצ קשח ןעקרַאטש ַא טָאה ,רשכ םדא ןא ,דיא ַא

 טניימ סָאד ,ענייז המשנ יד סָאװ ראפרעד סָאד זיא ,סעפע

 לָאז יז המשנ ןייז וצ טננאלעב סָאװ ץוצינ רענילייה רעד ---

 ןיא טלעקיוװעגנייא ןוא טקעדענוצ זיא ,ןייז ןוקתס םהיא

 -עב סָאװ ,הזה םלוע ןופ ןעכַאז עלַא יד םירָאװ .ךאז רענעי

 -עב ןוא ןעבערטש ,המשנ שרוש ןייז וצ ,םהיא וצ ןעגנאכ

 טימ ךיז ןעננערטש ייז .םהיא וצ ךיז ןייז ברקתמ וצ ןערהעג

 ךרוד ןוא םהיא טימ ןעלַָאז ייז ידכ ןֵא טפארק עצנַאנ רעייז
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 בומ"מש-לעב לארשי יו רע צעוז ,צ ,ׁש

 טייקנילייה עצנאג יד ,תוינחור עצנאנ יד ןעביוהרעד םהיא

 ,"ייז ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןיצוצינ עלַא יד ןוא

 --- י"ראה תלבק יד טנערעל -- טלעוו עצנאג יד זיא סע

 לעטנאמ ןעזעירעטסימ א ןיא סעלא זיא סע .לופ תודופ טיפ

 סע סָאװ ,טינ טהעז ןוא שנעמ רעד זיא דנילב ,טליהעגנייא

 תומלוע יד טימ ןיא לאזקיש ןייז .םהיא טימ רָאפ טמוק

 עלעיפ יד ןופ גידנעטש זיא ןעבעל ןייז .ןעדנוברעפ םינוילעה

 "מורא האמוטה-תוחכ ענעדעישרעפ עלַא יד ןוא םיער םיקיזמ

 רעטכעלש ןיוא ,חלילח ,רהעק רעניטכיר טינ ןייא .טלעגגירעג

 .ןערילרעפ ןעטלעוו עדייב ענייז ןעק שנעמ רעד ןוא --- רהיר

 ,םענייז ןעבעל ןיא נעװו רעד זיא רעטסניט ןוא גירעיורט

 עֶלַא יד ןענייז סע .ןייז וצ ךילחערפ סָאװ םינ טָאה רע

 ןיא ןוא ןייוועג ןיא .הטרעוו טינ רָאנ הזה םלועה ינונעת

 םירָאװ .ןעננערברעפ ןערהָאי ענייז שנעמ רעד ףראדעב תובצע

 ןָאלפליה ןוא דנעלע ןוא .ראנ וחתח םלוע ןַא טלעוו יד זיא סע

 ןעק רע ,םורא וחתה םלוע םעד רעביא שנעמ רעד טרעדנאוו

 עבעיל ןייק טינ טָאה טָאנ .ןעגירק טינ ףליה ןייק ץיגרע ןופ
 ,לוכיבכ יז טָאה רע .ןעטַאשעב טָאה רע סָאװ ,טלעוו רעד רַאפ

 טָאה רע .ןעפַאשעב ןעליוו םענענייא ןייז ןענעג ,טיונ יּפ לע יו

 -נעשעב טייקכילטנעזעוו רענעגייא ןייז טימ טלָאװעג טינ יז

 ַא ?ו כי ב כ ד יז ן יא ט א ה ר ע, ,ןעק

 טָאה ןוא טנידיילענסיוא ץַאלּפ

 וע ט 5 עוו עלַא יד טזָאלענ ןעטרָאד

 .|ערעוו ןעפאשעב
 .טינ עבעיל ןייק רט טָאה ןעשנעמ םעד ראפ ךיוא ןוא

 .תונמחר זיא ,םהיא רַאפ טנַאמרעפ רע סָאװ עניצנייא סָאד

 תונמהר ןייז ףיוא שנעמ רעד טנירק רעבָא ךיג יוזא טינ

 רע .ןעכַאמ ילכ ירבש א רעהירפ ךיז ןופ זופ רע .סױרַא
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 בוט-םשד-לעב לארשי 'ר ורע צעז ,צ ,שי

 -נעטש ףראדעב רע .ןענָאזבַא ןעבעל ;ופ רעהירפ ךיז ףראדעב

 -ירפ ףראדעב רע .ןעננערברעפ םיתינעת ןוא םיפונס ןיא גיד

 ךיז ףראדעב רע .ןענייווסיוא ןעניוא ענייז םהיא רַאפ רעה

 רַאפ ךיז ףראדעב רע .נידנעטש ןעהינק ןוא ןעקוב םהיא רַאפ

 -עב יד םירָאװ .ןעטלַאה ענכנ דבע ןַא יװ ,גידנעטש םהיא
 ןעננוהיצעב יד טינ ןענייז ןעשנעמ ןוא טָא: ןעשיווצ ןעננוהיצ

 ,טכענק ןייז וצ תררש ַא ןופ רָאנ ,דניק ַא וצ רעטאפ א ןופ

 -עב יד ןענעוו ןוא םשה תדובע ןענעוו הטיש ס'י"ראה םעד

 טלעוו ןוא שנעמ ,טָאנ ןעשיווצ ןעריטסיזקע סָאװ ,ןעננוהיצ

 הטיש ןייז ןופ ,סורַא הטיש רעשיזיפאטעמ ןייז ןופ טלעווק

 ,טײהטָאנ רעד ןעגעוו

 ןעטלאהעג טלעוו רעד וצ טָאג ךיז טָאה דמערפ ןוא טייוו

 ןוא טייוו ןוא .טרובענ רהיא ןופ טנעמָאמ ןעטשרע ןיא ןיושי

 ננעל רעצנאגנ רעד רעביא ךיז רע טלַאה רהיא וצ דמערפ

 .ץנעטסיזקע רהיא ןוא

 ךיוא ,םש לעב ןופ גנודניפּפמע-סנעבעל יד ךיוא ןוא

 תיהלא הטיש ןייז ןופטמאטש ארובה תדובע ןיא ךרד ןייז

 ,סיורש

 -יפאטעמ יד טנערעל -- ןעטנוא ןוא ןעביוא ןופ סעֶלַא

 ןיא ,טייהנייא עטולָאסבַא ןייא ןיא -- ענייז הטיש עשיו

 ןעשנעמ םוצ טָאג ןופ גנוהיצעב יד .ןַארַאפ טָאנ זיא םעלַא

 וצ רעטאפ א ןופ גנוהיצעב יד יו רהעמ ךָאנ רעבירַאד זיא

 יד יו ,זיא ןעשנעמ םוצ ענייז ננוהיצעב יד .,דניק ןייז

 ןיילַא ךיז וצ ערעזנוא ננוהיצ עב

 רעבירַאד ןוא .רע זיא סעֶלַא ןוא סעֶלַא דאד זיא רע םירָאוװ

 ,וענעיד םינפוא ענעדישרעפ ףיוא דיוא םהיא ןעמ ףרַאדעב

 .ןוהט ןעליוו ןייז דַאז רעדעי טימ דיוא זעמ ןעק רעכירַאד ןוא

 .שיטסימ טלעװ יד טעדניפּפכסע םש ?עב םעד דךיוא
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 בוטיסש"לעב לארשי 'ר רעצ עז .צ ,ׂש

 טהעז רע ךיוא ,?ופ תודוס טימ טלעוו עצנאג יד טהעז רע ךיוא

 .טליהעגנייא לעטנאמ ןעזעירעטסיס 8 ןיא סעל

 ןופ ןָאיצּפעצנָאק עשיטסימ יד ןעוו ,רעֶבָא טלאמאד

 -סעּפ ןופ סנעטאש ענירעיורט ךיז םורַא טיירּפשרעפ י"ראה

 םש לעב ןופ ןָאיצּפעצנָאק עשיטסימ יד זיא ,ןעצראווש םזימ

 רעפעיט ןוא רענעש טלעווק סע ןעכלעוו ןופ ,?אווק רעפעיט ַא

 .סױרַא םזימיטּפָא

 ט ר ע לי ט ש --- ןעכַאז ערעדנוזעב ןייק רָאנ ןענעז סע

 ןעבעל ןיא -- םויציטפימ רע'ט"שעב רעד גיוא ןיא זנוא

 ס ע 5 ַא ,ס ע ? ַא .טייק עסיורג ןייא זיא סעלַא ,ןַארַאפ

 ,השודק ןיא סעלַא חמש נ זיא ןע בע? ןי א

 רעד רעביא ןענייז רעפיורג ַא המשנ א ןופ ןעלייט ,ןעלייט

 ערעדנוזעב יד ייז ןעבערטש .טיירּפשרעפ טלעוװ רעצנאנ

 -נעב ייז ,ןעטייווצ םוצ רענייא ךיז ןעהיצ ןוא ןעלייט-המשנ

 ןעטייווצ ןיא רענייא ןעליוו ייז .ןערעדנא םעד ךָאנ רענייא ןעק

 ןענינייארעפ ךיז ןעטייווצ םעד טימ רענייא ,ןייז קבדתמ ךיז

 ,ןענירק ןוקת ןעסיורג רעייז גנוגינייארעפ רעייז ןיא ןוא

 רעט"שעב רעד רעטייוו זנוא טלהעצרעד ןעבעל סָאד

 ןעק סע יו ,ךאפנייא ןוא טושּפ ױזַא טינ זיא --- םזיציטסימ

 .ןעבעל ךילרעניא ןייז ךיז טָאה סעלַא ,סעלַא .ןעזייווסיוא ךיז

 "עווצ ןוא ןעלעיצ ענעטלאהעב ענייז ךיז טָאה סעֶלַא ,סעֶלַא

 ןיא רעדָא סעּפע לָאמא ןעסע ןיא זיא רעבירעד ןוא .ןעק

 ןופ ןינע רעגיטכיוו רהעז ַא לָאמַא ןעק ןעדער םילטב םירבד
 פָאמַא טמוק ןעשנעמ םעד טָאװ ,םעד ןיא .ןעגיל םשה תדובע
 ןיא ,ןעזָאל ךיז נעוו ןעטייוו א ןיא דייהרעטכירעגמוא סיוא
 ףבד א ןופ תועינמ עסיוועגנ ךרוד לָאמַא טרעוו רע סָאװ םעד

 ארובכה תחנשה זיא םעלַא םעד ןיא- טרעטשעג חוצמ

 ,שנעמ רעד --- רע ,ןעוועג תובסה בכסמ ױזַא טָאה טָאנ .ןַארַאפ

 ףאז רעדעי ןיא .ןוהט טינ רעדָא ןֹוחט סעלַא סָאד לָאז --
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ׁש
 טיש

 שרוש רעד זַא ,לָאמַא ךיז טכאמ .ןַארַאפ השודקד ץוצינ ַא זיא

 םענעי רעדָא םעד ןיא ךיז טניפעג השודקד ץוצינ ןעזיד ןופ

 טעב רע ,םענייז רוקמ םוצ ץוצינ רער ןאד ךיז טסייד ,ןעשנעמ

 ,ןעננערב ןוקת ןעגירעהעג ןייז םהיא לָאז רע ,םהיא ייב ךיז

 ןענינייארעפ טָאנ טימס םהיא ?ָאז רע

 לָאז רע ,ןעזָאל ןעשזדנאלבמורא דנעלע טינ םהיא לָאז רע

 ןופ עינָאמראה יד ידכ ,ןעננערב קירוצ ןעצנאנ םוצ לייט םעד

 ײײרַאד .ןערעו טרעטשענ טינ לָאז תודחא דעטולָאסבַא רעד

 ננילצולּפ ךיז טזָאל שנעמ א ןַא ,לָאמַא ךיז טפערט רעב

 ,לָאמַא ךיז טפעדט רעביראד ,קעװַא העיסנ רעטייוו ַא ןיא

 רערָא יד ןעליוו םענענייא ןייז ןענעג טגנערביועפ שנעמ ַא זַא
 ,םילטב םירבד ןיא עלייוו ענעי

 רליב ענעש עדנעגלָאפ סָאד זנוא טינ םש לעב רעד ןוא

 יו ,ןעדנובעג ןוא טלעטייקעג זיא סעלַא ױזַא יו ,םעד ןעגעוו

 סע ןוא טָאנ ןופ החנגשה רעד רעטנוא טהעטש סעלַא ױזַא

 .ןאראפ ןעלַאפוצ ענייק רָאנ ןענעז

 טימ רעדנעל עטייוו יד ןיא ןערהאפ סָאװ ןעשנעמ יד (*

 עטייוו רעביא ןערהַאפ סאו ,עדעדנא עלא יד ןוא ,תורוחס

 .ערעייז יו ,ךרבתי תובשהמס ענייז טינ ןענעז ,םורַא רעטרע

 ןעבעל ןעגייא רעייז ןופ קעווצ רעד זַא רָאפ ךיז ןעלעטש ייז

 םיקוחרה המודכו תורוחסב םיקחרמ ץראל םיעסונה םישנאה םתוא (*

 םע םמצע לכש טשפנב םימדמ המה .םתובשחמ ףרבתי ןיתובשהמ אל -- דודנ

 הז*ו ,םתרוחס ףולח בהוו ףסכ תוברהרובעב םיקחרמ ןיראל םתעיפנ ךרד

 ןקתל עדוי אוה א"כ .המדי ןכ אל ךרכתי אוה תמאבו .םהילגר םיתתכמ םה

 פא ענונה םיקחרפמ ץראכ םחל רדככ םדאל ול שי םימעפלפ .ונממ רתוי ונינע

 השעמבו םוקמ ותואב אקוד רככ ותוא לוכאל ךףךירצ אוהו ותניחב

 רבג ידעצמ .רכזנה הנווכלו אוחה םוקמב םימ ומנול אולמ תותשל וא תואנה

 הז םע ושפנ תא םילשהל ידכב תואסרפ תואס המכ דודנ סיחרהל וננוב

 דחאל םא יכ עיגי אל ןילא םימעעלו .הברה ןא טעמ םימ תותשו םחל רככה

 תנשמ ןדי ןיאש תיהלא םימ ןוטיסו םחל תּפ ול שי םא םיירבעה ויתרשמפמ

 ךרר גוהנל ןילעבל ןוצר תמרוגה תאז .הוכ קוחר םוקמל העיסנ נוהנג

 .ודבע רובעב אוהה םוקמל אקוד ותעיסנ
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 בומ"םשילעב לארשו 'ר רעצעז ,צ ,ׁש

 ןעטייוו ןיא רעטנוא ןעמהענ ייז סָאװ ,העיסנ רעד ןֹופ ןוא

 וצ הרוחס רעייז ראפ רעבליז ןוא רלאַנ לעיפ זיא ,דנאל

 "ויוו ןיא סע ךיז ייז ןעזַאל ,ייז ןעקנעד ףיורעד רָאנ ,ןעמוקעכ

 -נא ץנאנ ,ךרבתי ,רע טקנעד רעֶבַא ןע'תמא ןיא .געוו ןעט

 ײעטניא -- ט'ןעשנעמ םעד -- ענייז טטייוו רע םירָאװ .שרעד

 ןיא שנעמ רעד טנַאמרעּפ לָאמא .ןערהיפ וצ רעטעב ןעסער

 ןיז טימ ךיו רעהעג סאװ טיורב לעבאל א דנאל ןעטייוו

 ץאלּפ םענעי טָא ןיא ןעמעפיוא זופ רע ןעכלעוו ,ןָא הניחב

 ,גנודניברעט ןיא וצרעד טאהט ןעסיוועג א םימ ןוא אקוד

 םענענייא םעד ףיוא ןעטראד רע ףראדעב רעדיוו לָאפַא

 ןערעוו .ןעקנורטסיוא רעסאו גנולש א יװ רהעמפ טינ ןפוא

 -רעדנוה לָאז רע ,טעטכירעג טאנ ןופ ןעשנעמ ןופ טירט יד

 "םחל רככ , רענעי טימ ךיז לָאז רע ידכ ,ןעלנאוו ןעליימ רעט

 רהעמ לעסיבַא ןעטרַאד לָאז רע ידכ רעדא ,ןעגינייארעפ

 ֿלָאמא ןוא .ןעקנירטסיוא רעסאוו רענינעװו לעסיבַא רעדָא

 רָאנ געוו ןעטייוו ןיא ךיז טזאל שנעמ רעד זא ,ךיז טכאמ

 ענייז ןופ םענייא בעילוצ ראנ ליפא ףיז בעילוצ טינ

 רענעי טָא זַא לָאמא ךיו טפערט סע ,םיתרשמ עשידיא

 ףעדָא טיורב "ןעכילטענ , ?עקיטש א טנַאטרעפ רענייז תרשמ

 "רעפ ןיילַא רע ,טרָא םענעי ןיא רעטַאװ עכילטעג לעסיבַא

 -ייו אזא ןיא העיסנ א ןעמחענוצרעטנוא טינ רעֶבָא טנַאמ

 ןייז ןעטסולגרעפ ךיז לאז סע זא ,םרוג סָאד זיא .ץאלפ ןעט

 ,ןערהַאפ וצ ץאלּפ םענעי ןיא אקוד תיבה לעב



 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש
 ייווא

 .ח

 ןוחמב ןוא הנומא
 מָאנ רַאנ שנעמ רעד ףרַאדעב הארי עצנאג ןייז ןוא עבעיל עצנַאג ןייז

 המשנ ןייז ןעצנַאג םעד רע לָאו לײט םעד טָאטשנא -- .ןעבעגקעווא

 טינ ומינּפ םוש ןייק לָאז סָאג ןיא ןעביולג ןייז ןיא -- .ןעבעגקעווא

 שנעמ רעד -- .ןעביולג דנילב ןייק טינ רעבָא טגידערּפ רע -- .ןייז

 טעװ רע ,תמא -- .ךרבתי תודחא ןייז ןופ דוס םעד ןעסיוו ףרַאדעב

 ענעש עלא יד רעבָא רע לָאז -- .ןהעגרעד טינ לָאמנייק ןיילא ךלמ םוצ

 .ןהעזרעד ,םתחיא וצ ןערהיפ ןעפרַאדעב סָאװ ,ןעצַאלַאּפ

 לכב , ןייז ףרַאדעב ןוא ןייז ןעק ַאזְלַא םשה תרובע יד

 ןוא הלפת ,הרות דרוד ןענעיד םהיא ףרַאדעב ןעמ ",םינפואה

 -עב ןעמ ןוא ,תווצמ ענעדעישרעפ עלא יד ןייז םייקמ ךרוד

 .קנארעג ןוא ץרַאה ,חומ םעד ךרוד ןענעיד ךיוא םהיא ףרַאד

 ,םשה-תרובע ןוא םירקיעח לכ רקיע רעד ,?כ תישאר ןוא

 רעד זיא טָאג ןיא ןעביולנ סָאד -טָאנ ןיא ןעביולג סָאד זיא

 ןייז ףרַאדעב ןעביולג סָאד ןוא .ןעשנעמ ןופ שרוש ןוא דוסי

 ,ועביולנ ףרַאדעב שנעמ רעד .הינּפ רעדעי ןהַא ,ןייר ןוא ץנַאג

 עצנאג יר זיא דובכ ןייז זא ',ודובכ ץראה ?2 אולמ , ןזא

 דרבתי םהיא ןופ תויח רעד זיא ךאז רעדעי ןיא זא ,?ופ טלעוו

 ןוא הארי רעדעי רעדָא הבהא רעדעי זיא ,רעבירעד .זאהרעמ

 .דרבתי םהיא ןופ רָאנ סעֶלַא ,סעלַא -- תודמ ערעדנא עלא יד

 ,טלעוו רעד ףיוא דיז ןעניפעג סָאװ ,ןעכַאז עטסנרע יד וליפא

 ךַאז ןייק ןעמ ףרַאדעב רעבירעד !דרבתי םהיא ןופ ןענעז

 רעסיוא ןעבָאה ארומ ןייק דַאז ןייק רַאפ ןוא ןעבָאה בעיל טינ

 ןעמ ףרַאדעב תודמ ערעדנא עלא יד ךיוא .ררכתי םהיא רַאפ
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 בומ-םשילעב לאושי 'ר רע צעז ,צ ,ׂש
 .טו- יוני

 "אוו ,ךרכתי םהיא ףיוא רעסיוא ןעדנעוונָא םינ םענייק ףיוא

 טמהענ ןענַאװ ןופ ; ןעטכארט ךיז ףרַאדעב שנעמ רעד םור

 רעדָא רעד וצ ?חיפ ךיא סָאװ ,חכהא יד רעדָא הארי יד דיז

 ,ךרבתי םהיא ןופ ךָאד ךיז טמהענ סעלא ?ךַאז רענעי וצ

 יד ןוא הארי יד וליפא ןעכאז עטסגרע יד ןיא טָאה רעכלעוו

 ארומס רךיא ףראדעכ עשז סָאו רַאט .ןעבענעגניירא הבהא

 ראנ זיא סָאװ ,ךַאז א ןעבָאה בעיל רעדָא ךַאז א רַאפ ןעבָאה

 ןיא ךיוא זיא ענענייא סאד ןוא .דרבתי םהיא ןופ ץוצנ ןייא

 שנעמ רעד ןוא ,תודפ ענירעביא עלא יד ןוא הבהא וצ גוצעב

 חניכש יד זא ,המלש חנומאב ןעביולג ןוא ןעטכַארט ףרַאדעב

 ףיוא טקוק רע, יםהיא טיח ןוא גידנעטש םהיא ןעבעל זיא

 גדנעטש '.םהיא ףיוא טקוק ךרכתי םשה ןוא דרבתי םשה

 ארוב רעד זא ,ןעטלַאה קנאדעג ןייז ןיא שנעמ רעד לָאז

 רע טכאמ ,ליוו רע ןעוו ,ליוו רע סָאװ ,סעלא ןוהט ןעק דרבתי

 ענר רעטייווצ א ןיא ןוא ענר ןייא ןיא ןעטלעוו עלא יד בורח

 ןעניפעג ךרכתי םחיא ןיא םוראוו .רעדעיוו ייז רע טפאשעב

 סָאװ ,םיניד עלא יד ןוא "תובוט , עלא יד ןערעייז שרוש םעד

 ןיא ךאז רעדעי ןיא םוראוו .טלעוו רעד ףיוא דיז ןעניפעג

 ענר עדעי ןוא טונימ עדעי .ןַאהרעפ תויח ןייז ןוא עפש ןייז

 םענייק רַאֿפ בָאה ריא ;ךיז וצ ןענַאז שנעמ רעד ףרַאדעב

 םינ ןוחטב ןייק ךיא בָאה םענייק ןיא ןוא טינ ארומ ןייק

 ,ךרבתי םהיא ןיא ןוא םהיא ראפ רעסיוא

 רעד סָאװ ,הינּפ רעדעי ןהֶא רעבָא "המלש הנומא , יד

 ןעביולג א ,ןעביולג דנילב ןייק טינ זיא ,טנידערּפ םש לעב

 םש לעב רעד ; טרחעקרעפ .ןעשרַאפ ןוא ןערהעלק ןעדעי ןחָא

 סאו ןוא רעפעיט סָאװ ףראדעב שנעמ רעד זַא ,טנערהעל

 ןעמ .ןעננירדניירא םשח תואיצמ ןופ דוס ןיא רעכילדנירג

 "וא , וא ,ךרבתי "תודחא , ןייז ןופ דוס םעד ןעסיוו ףרַאדעב
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,.ש

 ןיא לעסיבַא רַאנ ןָא ךיז טלַאה ךיא ואווא ,םוטעמ

 םהיא ןיא ךיז ךיא טלַאה -- דרבתי תודחא ןייז ןופ לייט א

 ",ןָא ןעצנַאגניא

 לאו ןעמ זא ,זיא העידיה תילכת רעד זא ,וליפא תמא

 ןהעגרעד טינ לָאמנייק ןעלעוו רימ זא ,וליפא תמא .ןעסיוו טינ

 .תובסח לכ תובס ןוא תוליעה ?כ תליע רעד ןופ דוס םעד

 -- םש לעב רעד טנָאז -- ןאהרעפ רעבָא ןענעז סע

 .זעסיוו טינ ןופ .םינפוא יילרעייווצ

 יו טינ סָאד ןוא ,גנוי ןעבָארג א ןופ ןעסיוו טינ סָאד

 יחומ ןעפעיט ןוא ןעסיורג א ןופ ןעס

 ראנ דיז טָאה רע סָאװ ,ראפרעד טינ טסייוו רענייא;

 רע .ןעסיוו ןענעק לָאז רע ,ןעמונעג טינ הימ יד ןעצנַאגניא

 םעד יו ייס ןעק ןעמ סָאװ ,דיירפיוא םעד רעטנוא סע טוהט

 ".ןהענרעד טינ דות

 גנאל יוזא שרודו רקוח זיא סָאװ ,רעד זיא רעטייווצ רעד

 רקיע םעד ןעק ןעמ זא ,גנונייצרעביא רעד וצ טפוק רע זיב

 .זעסיוו טינ דות

 לַאֿפ ןיא ןיא ןעדייב ייז ןעשיווצ דעישרעטנוא םעד ןוא

 : ןהעז וצ ?שמ ןעדנענ
 ןעק ןעמ .ןהעז וצ ךלס םעד עדייב ןעראג ןעשנעמ ייווצ

 יא רעטשרע רעד היא .ןהעז טינ ןפוא םושב רעבָא םהיא

 עלא יד ןעטראד ןיא רע .ןעגנאגעגניירא ךלמ ןופ ץאלַאּפ

 רעמיטכייר עלא יד טימ גיוא ןייז ןוא ןעננאגעגנכרוד םירדח

 ףאד רע ןיא ךילדנע ןוא -- טניטעזעגנ ךלמ ןופ תורצוא ןוא

 טינ רלמ םעד ןעק רע זא ,ןעמוקעג גנוגייצרעביא רעד וצ

 ןעכ תויח ,טכארטענ ךיז םָאה רעבַא רעטייווצ רעד .ןחעז

 ןעצנאנניא ראנ רימ ךיא לעװ ,ןהעז טינ ךלפ םעד יו ייס ןעק

 .עכוווצמורא םחיא ץַאלַאּפ ןייז ןיא ןעמחענ טינ החרט יד

 דיא סאו ,טימרעד זעגידנע יו ייס ךאד דיז טעוו החרט !יימ
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצ עז ,צ ,ש

 .םינ רָאנ סייוו ךיא זא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמפוק ?עוו

 .טינ םייוו ךיא זַא ,טצעי ןיוש ךיא טייוו

 רעד זיא ,םש לעב רעד טנַאז ,רעניטַאּפ ווא רעפעב ןוא

 ךיז טזאלרעפ רע יא : תודמ עדייב טָאה סאו ,םעד ןופ געוו

 סָאװ ,םעד ףיוא ךיוא ןוא ןערעטלע עניטייצרַאפ ענייז ףיוא

 המלש חנומא ןא ןיא סָאד .ןעוועג שרודו רקוח ןיילַא טָאה רע

 ,חבוטו

 רעד סָאװ ,טָאנ ןיא ןעביולנ םעד טימ גנַאלקנא ןיא ןוא

 סָאװ ,ווחטכ ןופ הדס יד ךיוא זיא ,טנידערפ בוט םש לעב

 .טנידערּפעג טָאה רע

 ןַא ,טביולנ שנעמ רעד סָאװ ,ןופרעד אצוי ?עוּפ סלא

 רַאנ גנונפַאה עצנאנג ןייז רע ףרַאדעב  ?וכי לכ א ןיא טָאג

 רע רָאנ זַא ,ןעבָאה ןוחטב םעד ףראדעב רע .ןענגעל טָאג ףיוא

 םיפתוש יירד .זייז קיּפסמ ןעטינפרעדעב ענייז עלא םהיא טעוו

 -וק דנַאטשוצ לָאז ןוחטב ןופ ןינע רעד ,םעי! ןיא ייז ןענעז

 רעד ".חטבומ ,, רעד ןוא "חיטבמ , רעד ",חטוב , רעד : ןעמ

 סאו ,רעד זיא חיטבמ רעד .ןוחטב טָאה סָאװ ,רעד זיא חטוב

 רעד רעכלעוו ךרוד הביס יד זיא חטבומ רעד ןוא וצ טגָאז

 םשה ,לשמל .ןהעז טכילקריוורעפ גנאלרעפ ןייז ןעק חטוב

 ןעבעג םהיא טעװ רע זא ,ןעשנעמ םעד וצ טנַאז דרנתי

 ביוא ,טלהעפ םהיא סָאװ ,סעלא ןוא ,ףראדעב רע סָאװ ,סעלא

 רעד אלא ַָאד זיא טָאנ .ןהעג םיכרד ענייז ןיא טעװ רע

 ןוא .ןוחטב םעד טָאה סָאװ ,ןיא שנעמ רעד ןוא .חיטנמ

 טעװ טָאנ זַא ,טביולג שנעמ רעד :ַאד טניימ חטבומ רעד

 סלא םהיא רַאפ סעװ סָאװ ,ןעקישוצ סניוזא סיּפע םהיא

 "אה חסנרּפ ןייז ןענעק טעװ רע רעכלעוו ךרוד ,ןענעיד חביס

 .ןעכַאז ערעדנא רעדָא רחסמס א סיּפע -- ןעב

 וצ ךָאנ טָאה ,םש ?עב רעד טנַאז ,רעבָא שנעמ אזא

 רעד םוראוו .טכיירגרעד םינ הנומא רע'תמא ןופ חנרדפ רעד
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 בוט"משילעב לארשו 'ר ועצעז ,.צ .ש

 סאלטיס

 ןוא סעלא זיא ןיילַא רע זא ,טָאג ןיא ןעביולנ וצ זיא רקיע

 ןייק ףרַאדעב רע זא ,ןַאהרעפ םהיא רעסיוא זיא ךַאז ןייק

 םוצ דיז לָאז סע רעכלעוו דרוד ,טינ הביס ןוא הליע םוש

 לכ תליע יד ןזיא רע םוראוו -ןעהיצ הסנרּפ ןייז זןעשנעמ

 טינ רַאג טעוו רע זא ,וליפא ןוא תובסח ?כ תובס ןוא תוליעה

 תונכה ענייק ןוא ןעכוז טינ ןעלטימ ענייק טעװ רע ,זוהט

 םהיא ןעק ,זעהיצ הסנרּפ ןייז ייז ךרוד לָאז רע ,ןעכאמ טינ

 ןייז ןימזמ ןעסיורג דסח ןייז ןיא רעטשרעביוא רעד ךיוא

 לֵאז רע ,טָאנ רַאפ אטינ זומ ןייק זיא סע, .ענייז הסנרּפ יד

 ".ןעפלעה ןעסע ךרוד אקוו ןעשנעמ םעד

 ל"וח יד ןופ רעטייוו ךָאנ ןוחטב ןופ ןינע ןיא זיא רע

 ראנ טפלעה טָאג זַא ,טנערעלעג ןעבאה עכלעוו ,ןעגנאנעג

 ףיוא דיז רַאט שנעמ רעד זא ,ןיילא ךיז טפלעה סָאװ םעד

 .גידעל ןהענמורא טינ רָאט רע זא ,ןעזָאלרעפ טינ םיסנ ןייק

 ןייז ןופרעד ןענעק לָאז רע ,ףיורעד טינ רָאנ גידנעוהט טינ

 .ועהיצ הסנרּפ

 -עג ןעבָאה עלעיפ ,יאחוי ןב ןועמש יברכ ושֲע הברה

 סָאװ --- ,ארמג יד טגאז --- ,יאחוי ןב ןועמש יבר יװ ,זוהט

 ןעבָאה ןוא טזַאלרעפ העש ייח ןעצנַאגניא רָאנ ןעבָאה ייז

 זוא --- םדיב התלע אלו ,טניטפעשעב םלוע-ייח טימ רָאנ ךיז

 .ןעבעילבענ טינ רָאג ייב ןענעז ייז

 -- ל"זח יד ןענע'שרד --- השעת רשא ?כב דיתכרבו

 רמאנש ? םימש ימחרל הּפצמו םידי קובחב םדא בשוי לוכי

 -- השעת רשה ?כב ךיתכרנו

 טָאנ ןיא ןעבַאה ןוחטב זא ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ דיא

 .ווהט טינ רַאג ןוא ןעציז וצ טנעה עטגעלרעפ טימ .טסייה

 םעלא ןיא ןעשטנעב ריד ?לעוװ ךיא : קוסּפ רעד רעבָא טנָאז

 .ןוהט טסעיו וד סָאװ ,םעד

 "עב ,טָאג ןיא טאה שנעמ רעד סָאװ ,זוחטב רעד ןוא
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 בוט-"םשילעב לארשי 'ר רע צ עו ,צ ,שי

 ןוא לעפייווצ םוש ןהִא ,תומילשה תילכתב םלש ןייז ףרַאד
 טָאה רע ןוא טאהעג טָאנ ןיא ןוחטב טָאה רע ביוא .תומינּפ
 םיוקמ טינ ןיא ענייז השקב יד ןוא , ןעטעבעג סיּפע םהיא
 הבוט ןייז ןופ זיא סָאד זא ,ןייז רעכיז רע לאז *,ןערָאװעג
 ,טעב רע סָאװ ,סָאד זא ,טסייוו לוכיבכ רע םוראוו ,זעגעוו
 ,םהיא רַאֿפ טוג טינ זיא



 ועצעז ,צ ,ש
 בוט-םשי-לעב לארשי 'ר

 / וי יי עיר קי יא

 "יב
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 "עג רעד נידנעטש ףראדעּב נילייה ןוא ןייר

 .ןייז ןעשנעמ ןופ קנַאד :

 .קנאדעג א גידניז יװ --- .גילייה גידנעטש ויא ןעשנעמ ןופ קנאדעג רעד

 .ןעניפעג ןוקת ןייז ןיילא םהיא ןיא ךָאנ ץלא ןעמ ןעק ,ןייז טינ לָאז

 "עב ,תורז תובשחמ וצ זנוא טגנערב יורפ ַא ןופ טייקנעש יד ןעוו ---

 "םעג רעד טימ ,יפויחירוקמ םעד טימ טייקנעש רהיא רימ ןעפראד

 יעװ לוצינ תורז תובשחמ יד ןופ ןאד רימ ןעלעוו ,ןענינייארעפ טייה

 ןאד רימ ןעלעוו ,זערעדנואוועב וצ טייקנעש רהיא טָאטשנַא -- .ןער

 אלש הקדצ -- .הקדצ ןופ הדמ יד -- .טייהטעג יד ןערעדנואוועב

 .ןעבעג טשינ הסרצ ןייק ןעצנאג ןיא רַאג יו ,רעסעב ךָאד זיא המשל

 ענערעישרעפ ףיוא םלוע ארוב םעד ףראדעב שנעמ רער

 ןענעיד םהיא רע ףראדעב רעבָא טּפיוהרעד ,ןענעיד םינפוא

 ןיא וליפַא ךָאד זיא ,הבשחמ רעד טימ ,קנארעג םעד טימ

 ,ץרַאה סָאד רַאנ הוצמ עכלעוו דנעגריא ןופ ןייז םייקמ םעד

 טרָאד, .ןיילַא טאהט רעטעקַאנ רעד טינ ,רקיע רעד הנוכ יד

 ךיוא רע זיא ןעטרָאד ,זיא ןעשנעמ ןופ קנארעג רעד ואווַא

 רעד, .ןעשנעמ ןופ המשנ ירד זיא הבשחמ ירד ."ןעצנאג ןיא

 רַאנ לָאמא םהיא לָאז שנעמ רעד זַא ,ליוו םלוע ?לש ונובד

 ."ןענעיר ןייֵלַא המשנ רעד טימ רַאנ ,ןיילַא קנאדעג םעד טימ

 טָאג זיא ןעדניפּפמע ןוא להיפעג ,קנארעג ןעכילשנעמ ןיא

 ןעבעגבִא לעיפוצ טינ ךיז ףראדעב שנעמ רעד, ."זאהרעפ ,

 ,.ןעקניז רמוח ןיא ?עיפוצ טינ ףראדעב רע ,תוימשנ טימ

 ירכ ,ןייז המשנ ןייז ןיא תומינּפ ענייק טינ ןעלָאז סע ידב

 ןייר ןוא ןעש גידנעטש ןענעק לָאז רענייז קנאדעג רעד

 ."ןעביילב
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 קנַארעג רעד זַא ,הלילח ,טפערט סע רעבָא וליפַא ןעוו
 סע ןַא ,וליפַא טפערט סע ןעוו ,ןערָאװעג לשכנ זיא רענייז
 טפאהענניירא טנעמעלע רעניירמוא ןַא םהיא ןיא ךיז טָאה
 ליוא .ןעבָאה טינ םירוסי ןייק שגעמ רעד לָאז ןַאד ךיוא ---
 ןייֵלַא םהיא ןיא ,ןעלַאֿפנירַא טינ תובצע ןייק ןיא רע לָאז ןַאד
 ,קנאדעג א ,ןעכוז ןוקת םעד רע לָאז -- קנאדעג ןיא -- ,יקַאט
 -ויר םהיא רימ ןעלָאז ,ןייז טינ לָאז רע זעב ןוא ןיירמוא יו
 ןייז וצ םהיא ןעלָאז רימ סָאװ ,םעדכרוד ןעלעדע ןוא ןעניג
 ףילגעמ זנוא טרעװו םעד ךרוד .ןערהיפקירוצ גגורּפשרוא
 .ןעלעודיווידניא ןוא ןעכילרעּפרעק םעלַא ןופ ךיז ןעזָאל ןיול
 ןייז ןיא ןעביוהרעד ךיז שנעמ רעד ןעק קנאדעג םעד ךרוד
 טא וצ גנוטכארטעב-טלעוו ןייז ןיא ןוא גנודניפּפמע-טלעוו
 עזעב עֶלַא יד טהעז ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ףיוה רעכילטעג רענעי
 -על ןוא טלעוו ןופ ןעשינעהעשעג ןוא ןעגנוניישרע עטוג ןוא
 .ןעסָאנעגפיונוצ גנאזעג םענעש ןוא ןעסיורג ןייא ןיא ןעב
 ןעש זיא סָאװ ,סעלַא ױזַא יו ,םעד ןעגעוו טקנעד ןעמ ןעוו
 רָאנ טגנאפּפמע ,טסול-סנעבעל טקעװ ןוא רוטַאנ רעד ןיא
 סָאד טאטשנא גידנעטש ןעמ זומ ,ץנעטסיזקע ןייז טָאג ןופ
 עלעווק רעד ןיא גידנעטש ךיז ןעטלאה ,ןערהעגעב וצ ענעש
 ךיז ןעסילשנָא ,?ייט םעד ןיא טַאמשנא ,םענעש םעלַא ןופ
 סאו ,םעד םעֶלַא ןופ רעפּפעש םעד ןיא ,ןעצנאג םעד ןיא
 .םהיא ןיא ךיז ןעזעלוצפיוא םוצ זיב טריטסיזקע ןוא טבעל
 יו ,ןעציטש וצ ךיז ןיילא רוקמ םעד ףיוא רערעכיז זיא סע
 העּפשה יד טלאפ סע ןעכלעוו ףיוא ,טקעיבָא םעד ףיוא
 ךיז ןיילַא םיוב םעד ףיוא רערעכיז זיא סע יו טקנוּפ ,ענייז
 ןעהעז רימ ןעוו .םענייז גייווצ םעד ףיוא רעדייא ןעציטש וצ
 -ראדעב ,תורז תובשחמ זנוא ייב טקעוװ עכלעוו ,יורפ ענעש ַא
 ןערעניארע טייקנעש רהיא ןופ רוקמ ןיא רַאנ ךיז רימ ןעפ
 ןערעוװ ?וצינ תורז תובשחמ יד ןופ ןַאד רימ ןעלעוו
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 -- סלאמאר ןעגָאז ךיז וצ רימ ןעפראדעב --- יורפ עזיד ןעוו

 ףיוא גנוקריוו ןייק טייקנעש רהיא טלַאװ ,טיוט ןייז טֿכָאװ

 -טנעבעל ןעכילטעג םעד ןופ ַאזלַא זיא סעלַא .טכאמעג זנוא

 ףיוא טָאה ,טייהטעג יר ,יפויה רוקמ רעד .גיגנעהבא ַאווק

 "רעד טַאטשנַא .ןעווענ עיּפשמ העּפשה רהיא יורפ רעד

 ןיא סלַאמַאד ךיז רימ ןעלעוו ,העּפשה רעד ןיא רעב

 םייקנעש יד טַאטשנַא .ןייז קבדתמ ריז ןייֵלַא רוקמ

 יד ןַאד ריס ןעלעװ ןערעדנואוועב ווצ יורפ רעד ןופ

 לעיפ ,לעיפ .ןערעדנואוועב םייהטענ רעד ןופ טייקנעש

 -אב -- םש לעב רעד רעטייוו זנוא טנערעל -- הימ

 תובשחמ יד טגנַאלעבנַא סָאװ ,ןעבענבָא שנעמ רעד ףרַאד

 יַאװ ,ןענעװַאד םעד תעב םהיא וצ ןעמוק סָאװ ,ענייז תורז

 ,םהיא וצ ןעמוק עכלעוו ,שממ תוחכ ןענייז ןענייז ייז םור

 .ןייז ?דתשמ ךיז ףרַאדעב שנעמ רעד .זייז ןקתמ ייז לָאז רע

 הגרדמ א ףיוא גידנעטש ךיז לָאז רענייז קנאדעג רעד זַא

 "נעטש ךיז ףרַאדעב רע .זעניפעג השודק ןוא הרהט ןופ

 יד, ..הניכש רעד טימ םענייז קנאדעג ןיא ןייז דדובתמ גיד

 סָאד ןוא טרָאװ ןופ רעטאפ רעד ןעפורעגנָא טרעוו הבשחמ

 -נעמ ןופ המשנ יד זיא קנאדעג רעד, ."דניק סָאד זיא טרָאװ

 ".ןַאהרעפ שדוקה חור ַא זיא קנאדעג ןעטוג א ןיא , ."ןעש

 תעשב ןוא ,טפעהעב ךרבתי ארוב ןיא זיא רענייא ןעוו

 .זייא קנַאדעג רעסיוועג ַא סעּפע ןעגעוו םהיא טלַאפ השעמ

 קנארעג ןעזיד ןיא .םהיא ןיא ןעלפייווצ טינ ראג רע לָאז

 ןופ ךיז ןעליוו ייז זַא ,םוראוו .וַאהרעפ שדוקה חור זיא

 רָאנ סע ייז ןעוהט ,ןעדערכרוד ןעשנעמ םער טימ ֿפעמיה

 .קנארעג םעד ךרוד

 -ַאו םש לעב רעד טנעלפ --- ריז טקעוװרעד סע זעוו

 ןוא רחּפ ןופ ןינע רעכלעוו דנעגריא טלעוװ רעד ףיוא --- ןענ

 רעד ,זעביוא ןופ זמרמ זיא ןעמ זַא ,ןמיס ַא סאר זיא ,הארי
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 סָאד ןוא ,ןייז קבדתמ הארי ןופ שרוש ןיא ךיז לָאז שנעמ

 פש ונלמ ןופ סױרַא טהעג סָאװ ,זורכ ןופ ןינע רעד ןיא

 ,קנואו ן'םיױא רָאנ סעלַא זיא ןעביוא ןופ םירָאװו ,םלוע
 ןוא .ןהעטשרעפ ךארּפש-םיזמר יד ףראדעב שנעמ רעד ןוא

 ןעלַאֿפ סָאװ ,תובשחמ ןוא הבושת-ירוהרה עֶלַא ,עלַא יד

 ךרוד זיא סעלַא ,סעלַא ,ןירַא קנאדעג ןיא ןעשנעמ םעד

 סָאװ ,לוק-תב ןופ ןינע רעד ןיא סָאד ןוא .םיזורכ ענױזַא

 :השק ףָאד ןיא סע םוראוו .ברוח גרַאב ןֹופ סױרַא טהעג

 .ןעביוא ןופ םיוא ןעמ טפור סָאװ וצ ,טינ טרעה רענייק ביוא

 ןעמ ןעק ,טרעהענ יקַאט טרעוו ?וק תכב סָאד זַא ,רעדיוו ןענָאז

 ןיא ןעבילג סע טעװ רַאנ ַא רַאפ סָאו םוראוו .טינ ךיוא

 -ַאז טעוװ סָאװ ,רעצימע ןעניפעג ךיז טעוו רעמָאט ןוא ,םעד

 ןד רקשה איבנ א יוװ ,םהיא ןעמ םעוו ,ַאי טרעה רע זַא ,ןענ

 .טגָאזעג ןעביוא בָאה ךיא יו ,זיא סעלַא ?ןעד סָאװ רָאנ .ןייז

 ןעביוא .ןַאהרעפ ןעדער ןוא ןענָאז ןייק זיא ןעביוא םוראוו

 ףיוא ןערעוו סָאו תונשחמ יד ןוא ,תובשחמח םלוע רעד זיא

 (* םיזורכ יד סע ןענעז ייז -- עּפשומ ןעשנעמ םעד

 -- םש לעב רעד רעטייוו טנַאז -- ןעקנַאדעג עלַא

 ףיז ייז ןעזָאל ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןוילעה רוקמ ןופ ןעמַאטש

 ןופ טכאטש קנאדעג רעטכעלש ַא ןליפַא .בָארא ןעשנעמ םוצ

 ןניז ןעטולַאסבא ןיא ןענעז ,ךילטנעגייא ,ןוא .ןוילעה רוקמ

 רעד .ןַאהרעפ ןעקנאדעג עטכעלש ענייק ןעצנאנניא ראו

 ,םדאפ אוה זמר ,האריו דחּפ לש ןינע הזויא םלועב ררועתמשנ )5

 אצויש ,וורכה ןינע אוה ,האריה שרשב קבדיש ,הלעמלמ ול םיררועמש

 פכו .םיומרה עדיש ,םדאה אוה דירצו .זומרב אוה לכהש ,םלוע ?ש ונלממס

 םיזורכ ידי לע םה לכה לכה ו? תולפונה תובשחמהו הבושתב-ירוהרה

 ןיא םאש השקש ,ברוח רהמ תאצויש ,ל2ֹוק תבה ןינע אוה אוהו ,חלאכ

 ןימאי יתַּפ ימש ,תעמשנ לוק תבהש ,רמאל רשפא ןיאו .םיוירכמ המל ,עמוש

 ,ליעל רכזנכ אוהש אלא ,רקש איֿבנכ והונידי ,עמוש אוהש ,רמאיש ימו .הז

 ,םיזורכה ןה תובשחמהו .הבשחמה םלוע םא יכ ,םירבדו רמוא ןיא הלעמלש
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יק לקרוא
 לייד

 טא

 רע טמוק ,ןעשנעמ םוצ טמוק רע ןעוו ,קנאדעג רעטכעלש

 .ןעביוזועד ןוא ןייז ןקתמ םהיא לָאז שנעמ רעד ,ףיורעד

 ןעו ,הרז הבשחמ ַאזַא שנעמ רעד ףרַאדעב רעבירַאד

 ןיא ךיוא םוראוו .ךיז ןופ ןעסיוטשרעפ טינ ,םהיא וצ טמוק יז

 ןוקת ַא םהיא ןופ ןעמוקעג זיא יז ןוא ןַאהרעפ טָאג ןיא רהיא

 הרז הבשחמ ַאזַא זיא לָאמַא ,תמא .ןעטעב גנוביוהרעד ַא ןוא

 רעבא ןענייז סָאד .ןייז החדמ יז ףרַאדעב ןעמ סָאװ ,זַאהרעפ

 םהיא ןופ ןוקית ַא טינ ןעמוק עכלעוו ,תורז תובשחמ ענעי טָא

 לבלבמ םהיא ןעלָאז ייז ,ףיורעד רָאנ ןעמוק ייז ;ןעטעב וצ

 לָאז שנעמ רעד ,ףיורעד ןוא ,ןערהיפבָארַא געוו ןופ ןוא ןייז

 יז םהיא וצ סע טמוק הבשחמ ַא רַאפ סָאװ ןעסיוו ןענעק

 ברקמ יז לָאז רע ,ףיורעד עכלעוו ןוא ,ןערהיפרעפ םהיא לָאז

 ביוא ,ןעקוקוצ שנעמ רעד ךיז לָאז --- ןעביוהרעד ןוא ןייז

 םהיא זיא ,םהיא וצ ןעמוקעג זיא הרז הבשחמ יד תעשב

 וצ ןקתמ יז סָאװ טימ ,ןעמוקעגפיורַא קנאדענ ן'םיוא דלַאב

 בוא .ןעסיוטשרעפ טינ יז רע לָאז ןאד ,ןעביוהרעד ןוא ןייז

 ןעגָאזרעטנוא טינ רעבָא םחיא טעוװ רענייז קנאדעג רעד

 החדמ דלַאב יז רע לאז ,ןייז ןקתמ וצ יז ױזַא יו ,דלַאב

 .ךיז ןופ ןייז

 ןענעק לָאז שנעמ רעד ,םש לעב רעד טנַאז ,ףיורעד ןוא

 רע ,הצע עטסעב יד זיא ,ןעטלַאה ןייר קנאדעג ןייז גידנעטש

 המכחל עייס , .ןעגנערברעפ ןעגייווש ןיא נידנעטש לָאז

 ןייז קבדתמ ךיז רע ןעק --- הקיתש ןיא זיא רע זַא ,הקיתש

 ."חבשחמה םלוע ןיא

 שנעמ רעד ףראדעב ןיילַא קנאדעג םעד רָאנ רעבָא טינ

 ןעטכיזניה עלַא ןיא ףראדעב רע ,ןעטלַאה ןייר ןוא נילייה

 עלַא ךרוד ךיז ףרַאדעב שנעמ רעד ,ןייז גילייה ןוא ןייר

 ןופ זיא סעלַא םירָאװ .ןייז שדקמ ןוא רהטמ תובוט תודמ
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 .מויסעס

 יד, .'רעדעפ יד ץראה ןופ ןיא ננוצ רעד, .ךרבתי םהיא

 רעד ףראדעב רעביראד ,"ןעמורעגנַא תולכיח ןערעוו םירובד

 -ענ םנופ טָאה רע ביוא ,ייז טימ ןייז גיטכיזראפ רהעז שנעמ

 ןערעוו ,ןעכַאז עניווַא ךָאנ ןוא ןעדער ערה ןושל טיס ןעוו

 םהיא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ןעפַאשעב דער עזיד ןופ

 םטכעלש ןייק םענייק ףיוא לָאז רע .םהיא ןעדערעכ ןוא רעצמ

 עטכעלש יד רָאנ לָאז רע .עשר ַא ףיוא ןליפַא ,ןעדער טינ

 ךיֹוא ,ןייֵלַא םהיא טינ רעבָא ,ןעדמיולרעפ עשר ןופ תודמ

 .הבוט הדמ ןייק טינ ןיא ,ןעמעוװו ןעביול לעיפוצ רעבָא

 -כארטעב ךיז רע לָאז ,ןעביול לעיפוצ ןעצימע ליוװ רע ןעוו

 ןוא .ןעביול וצ ךרבתי םשה יאדכ רהעמ זיא סע זַא ,ןעט

 תונורסח זיא סע ןעמעוו ןענעג ?יוװ רע ןעוו ,זיא עבלעז סָאד

 .ןעניפעג ןיילַא ךיז ןיא תונורסח עֶלַא יד ןעק רע ,ןעצעזסיוא

 תונורסח ענעגייא ענייז :שנעמ רעד ןיוש זיא ױזַא ,טינ רהעמ

 "עב כב ,טינ רע טהעז ענענייא ענייז ןופ תונורסח יד ןוא

 תוכז ףכל רָאנ טלחומ עשר םעד וליפַא גידנעטש ןעמ ףרַאד

 ןעמ ףראדעב ןעפּפמיש ןוא ןעלדיז טינ .ןייז ןד

 זַא ,תוכז 559 ןייז ןד ןוא םהיא ןערעיודעב רָאנ ,םהיא

 ןעגידניז ַא טציזעב רע סאו ,ראפרעד טנידניזעג טָאה רע

 רצי םעד ןענעג רע טָאה רעבירעד ,רמוח ןעניד'םשונמ ןוא

 -רעפ טינ םענייק ןערָאט רימ .ןהעטשייב טנעקעג טינ ערה

 ןעטעב טָאג רָאנ טהיא רַאֿפ ןעפראדעב רימ .,ןעלייטרוא

 רעשילַארָאמ ןוא רעניטסייג ןייז רַאפ רָאנ ןעפראדעב ריס

 "נאנ ןיא רָאנ רימ ןענעק ןע'תמא ןיא ןוא ,ןעגרָאז גנורעסעב

 ןיא סע .ןעטכארטעב טלחומ עשר סלַא טינ םענייק ןעצ

 ןופ ןענעק זנוא לָאז עכלעוו ,ןַארַאפ דניז ענעי טָא טינ רָאג

 ,ןעקניז טינ דניז ןיא לָאז שנעמ רעד ףעיט יוװ .ןעדייש טָאג

 לָאז רעכלעוו ,םהיא רַאפ געוו ַא טרָאד ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג

 גידניז טינ לָאז שנעמ א יו .ןענעק ןערהיפ םָאנ וצ םהיא
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 ןיא רע זַא ,ןעביולג ןעטסעפ םעד רָאנ טָאה רע ביוא ,ןייז

 ,ןעבָאה טינ ארומ ןייק רָאג רע ףראדעב ,יירפ טָאג ןופ טינ
 .ןערעטייוורעד נידנעטש ףיוא טינ םהיא ןופ ךיז לָאז טָאג

 עטכעלש ענייז רַאפ ןעצימע ןעפארטש רימ ןעוו ,ןַאד ךיוא ןוא

 ביוא ןוא ,ןוהט טפאשבעיל טימ סע רימ ןעפראדעב ,םישעמ

 -סיורַא זיא סע ןעמעוו ףיוא סעכ לָאמא ףראדעב שנעמ רעד

 -יוא רָאנ ,םינּפל רָאנ ןייז רענייז סעכ רעד ףראדעב ,ןעזייוו

 להיפעג ַא ןעבעל ףראדעב ךיז ייב ןעצדַאה ןיא רעבָא ,ךילרעס

 שנעמ רער לָאז גידנעטש ןוא .סעכ ןופ דוּפיה רעד טקנוּפ

 ןייז קבדתמ ךיז לָאז רע ןוא .ןעדער םינונחתו םיכר םירבדנ

 וצ ןעלעוו סע ביוא ןוא ,תורשי תונהנה ןוא תובוט תודמ ןיא

 קנאדעג ןייז ןופ ייז רע לָאז ,ןעמוק הזה םלוע תוואת םהיא
 הזבמ תוואת יד קנַאדעג ןיא ריז ייב לָאז ןוא ,ןערעטייוורעד

 ,סעלַא ןוא .ןערעוו טסואימרעפ םחיא ףיוא ןעלָאז ייז זיב ,ןייז

 ףראדעב ,טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ םעד טימ טפערט סָאװ

 ענעי יא ,טלעוו יד יא רע טעוו ןַאד .ןייז הבהאב לבקמ רע

 .ןעבָאה טלעוו

 א ףראדעב -- םש לעב רעד טנרעל -- שנעמ רעד

 ןיא ,תווצמ עלַא וצ נוצעב ןיא ביוא ןוא ,ןייז הקדצ לעב

 טינ חוצמ ןייק ןעצנאג ןיא רָאנ לָאז שנעמ רעד זַא ,רעסעב
 ייב סָאד זיא ,ןוהט הינּפ א טימ יז לָאז רע רעדייא ,ןוהט

 זיא המשל אלש הקדצ זַא ,וליפא תמא ,שרעדנַא רעבָא הקדצ
 ןיא הוצמ ַא .המשל הקדצ יו הנרדמ רעכיוה אזַא ןופ טינ

 ןופ המשנ יד טימרעד ןענעז רימ םירָאװ ,ץֵלַא רעבָא סָאד

 ןַאמירַא רעד זיב ןעטרַאװ טינ ףרַאדעב ןעמ .,היחמ ןַאפירַא

 ךיז ןעפראדעב רימ רָאנ ,ןעקערטשסיוא דנאה ןייז טעוו

 ,ןעבעג-הקדצ ןיא ןייז זרזמ ןוא ןייז םידקמ



 בוט-םשילעב לארשו 'ר רע צעז ,צ ,ש

{, 

 ,הונע עכילרעניַא ןוא עכילרעכיוא
 "ביילנ --.עטסערג יד הונע ןופ הדמ יד זיא תובוט תורמ עלא יד {וצ

 ארובה תדובע ןיא ךיֹוא --.ןעמהענפיוא ךַאז רעדעי רימ ןעפרַאדעב גיטליג

 וצ ןעסייר טינ דיז ףרַאדעב ןעמ ---ןייז וינע ןא לעסיבַא ןעמ ףרַאדעב

 לעיפוצ -- .הגשה רעזנוא ןופ רעכעה ןענייז סאוו ,תונוכ עניוזא ןייז ןווכמ

 רע --.ערה רצי השעמ ןיא סָאד ---ןייז טינ ךיוא ןעמ ףרַאדעב רעבָא וינע

 לָאז רע ,גיטכיוונוא וצ ,ןיילק וצ זיא רע זא ,ןעשנעמ םעד ןעדערנייא ליוו

 תומלוע יד ףיא עפש עכילטעג יד הלפתו הרות ןייז םימ ןענעק

 .ףייז דישממ

 רעד ףראדעב תודמ ערעדנַא עלא ןיא יו רעבָא רהעמ
 עזעיד ,ןייז ?נסמ חונע ןופ הדמ יד ךיז לָאז רע ,ןהעז שנעמ
 ןיא דוסי רעד  .ןעשנעמ ןופ שרוש ןוא דוסי רעד זיא הדמ
 ,טריניאור ןיא דוסי רעד ביוא .ןינב ןופ שרוש רקיע רעד
 -נעמ םעד טימ ךיוא זיא ױזַא ,"ןייא ןינב רעצנאג רעד טלַאפ
 טינ ןיא -- הונע ןופ הדמ יד -- דוסי רעד ןעמעוו ייב ןעש
 עלא ןענייז ,לשמל ,אנ א ןיא סאוו ,שנעמ ַא .גנונדרַא ןיא
 רעדעי ,דוסי ןעטכעלש םעד ףיוא טעיובעג םישעמ ענייז
 יד סָאװ ,סעלַא ןייז גישמ ןעק ,םש לעב רעד טגָאז ,שנעמ

 הואנ יד רָאנ .ןעוועג גישמ ןעבָאה םיארומא ןוא םיאנת עלַא
 רעד ןעוו, .ןייז גישמ טינ םהיא טזָאל ןוא םהיא טרעטש
 טלָאװ סעלַא ןעוו ,טאהעג טינ הינּפ םוש ןייק טיַאװו שגנעמ
 טלָאװ ,ןעבָאה הטרעוו ןעבלעז םעד ןוא םענייא םהיא ייב
 זופ הדמ יד םוראוו .ןייז הכוז תונרדמ עלַא וצ טנעקעג רע

 ,5"וח יד .תונרדמ עלַא ןופ הנרדמ עטסערג יד זיא הונע
 טגָאזעג ןיא סָאװ ,סאד ןיא רעסערג , :טנַאזעג ןעבָאה סָאװ

 טס
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 ןערַאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ,סָאד יוװ ,זן'השמ ןעגעוו ןערָאװעג

 םגָאזעג טָאה וניבא םהרבא םוראוו ,וניבא םהרבא ןענעוו

 ןעבעירשעג טהעטש ן'השמ ייב ןוא "רפאו רפע יכנאוצ

 זיא השמ :סעדנענלַאפ טימרעד ןעניימ -- "המ ונחנאו,

 טרָאװ סָאד ןעצנאג ןיא רָאג טָאה רע סָאװ ,טימרעד סיורג

 רָאנ ,ךיז ןעגעוו טדעועג טָאה רע ןעוו ,טצונעב טינ "יכנא;

 קלאפ ןענירעביא ןעצנאג םעד טימ ןעוועג ללוכ ךיז טָאה רע

 תווינע ןופ חגרדמ ןייז זיא םעדכרוד ,יונחנו, טגאזעג טָאה ןוא

 ירעפ טָאה וניבא םהרבא סאוו ,רעד ןופ ןעוועג רעעסערג ַא

 .טגָאמ

 לעב רעד רעטייוו טנרעל --- ךיז ףראדעב שנעמ רעד,

 ףראדעב סעלַא .ןעגָאי טינ דובכ ןייק ךָאנ לָאמנייק --- םש

 םענעגייא ןוא ןעבלעז םעד ףיוא ןוא .זייז ךיילנ םהיא רַאפ

 -נעמ ןופ םילוזלז ןוא םיחבש יד גידנעטש רע ףראדעב ןפוא

 םהיא ייב ףראדעב האנש ןוא עבעיל רעייז .ןעמהעננָא ןעש

 סעלַא ןייז טהיא ייב ףראדעב סע .ןעבָאה הטרעוו ענעגייא יד

 עק סָאװ ,םענייא ַאזַא רַאפ םהיא טלַאה ןעמ יצ ,סנייא

 ,ןעכלעזַא סלַא םהיא טכַארטעב ןעמ רעדָא ,הרות עצנאנ יד

 ."טינ רַאג ןעצנאנ ןיא רָאג סייוו סָאװ

 יד לָאז רע ,ןעגנערב ןעשנעמ םעד ןעק סָאװ ,סָאד ןוא,

 -יירגרעד --- םייקגיטליגכיילג --- תוותשה ןופ הדמ עסיורג

 .ךרבתי ארוב ןיא ןייז קבדתמ גידנעטש ךיז לָאז רע ,זיא ,ןעב

 -פעשעב ןייז גידנעטש טעװ רע סָאװ ,םעד בעילוצ םירָאו

 -ָאה םינ טייצ ןייק רע טעוװ ,רענייז תוקיבד רעד טימ טניט

 ריטכיוונוא ןוא עטכייל ענױזַא טימ ךיז ןעמהענרעפ וצ ,ןעב

 . ןעכַאז עג

 ."דימת ידגנל 'ה יתיוש, ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא ,

 זיא סעלַא דלַאב יו ,תוותשח ןופ הדמ יד בָאה ךיא דלַאב יו

 רימ טימ זיא טָאנ ןַא ,ךיא סייוו ,ךיילג ןעניוא עניימ ן א
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 רהעמ ןיא רע זַא ,ןעטכארט שנעמ רעדעי לָאז .גידנעטש
 סָאװ ,ןעשינעפעשעב עֶלַא זַא ןוא ,?עמירעוו ןיילק ַא יוװ ,טיג
 ."ענייז םירבח ןענעז ,טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעניפעג

 ,ןאהרעפ טינ טלחומ עשר ןייק זיא סע יו טקנוּפ ןוא
 רענייק ןעק סע .ןאחרעפ טינ טלחומ קידצ ןייק ךיוא זיא ױזַא
 ,ןילַא רע וליפא , ןוא .ךיז ןיא ןייז רעכיז גידנעטשלָאפ טינ
 ץלא ךָאנ גידנעטש טָאה ,טרעכיזרעפ םידימלת ענייז רע טָאװ
 סע ןעו טינ םהיא לֵאְז םלוע ?לש ונובר רעד ,טאהעג ארומ
 י,ךיז ןופ ןייז החדמ זיא

 ענייז וצ ךיז ןעגעוו לָאמנייא רע טָאה -- ,רעווש דיא,
 ףיוא שנעמ ַא ןאהרעפ זיא סע זַא -- ,טנַאזעג םידימלת
 רעד ןוא ןײלַא טָאג ןופ הרות יד טָאה סָאװ ,טלעוו רעד
 ןייק ןופ טינ ןוא ךאלמ ןייק ןופ םינ ,טרעהעג רענייז הניכש
 לָאמַא ךָאד לָאז רע ,טינ ךָאד ךיז ןיא טביולג רע ןוא ,ףרש
 לָאמַא ןֹוא ."םלוע לש ונובר ןופ ןערעוו ןעסיוטשרעפ טינ
 -עג גידנעטש טינ זַא ,ןענַאז םידימלת ענייז וצ רע טנעלפ
 .הנרדמ ערעכעה א ףיוא ךיז רע טניפ

 ןיא ךיױא שנעמ רעד ףראדעב הונע ןופ הדמ יד ןוא
 -וצ טינ ךיז ףיוא ףראדעב רע .,ןעריציטקַארּפ םשה תדובע
 -וצ ןעלעוו טינ ףראדעב רע .ןעמהענ טייברא ערעווש לעיפ
 ."ןעּפַאחניירא , לָאמַא טימ אבה םלוע לעיפ

 ,ֿפשמ ןעדנעגלאפ םעד טימ סע טרעלקרע רע ןוא
 קשח קראטש ןַאד טָאה ןוא ןעסע לי סָאװ ,שנעמ ַא

 םהיא ןענייז עכלעוו ,םילכאמ יד ןופ םענייא אקוד ןעסע וצ
 טרָא ןעכיוה א ףיוא יו ,טהעז רעד --- בעיל ןעטסרהעמ םֵא
 רעבָא ןעק רע .בעיל יוזא טָאה רע סָאװ ,לכאמ רעד טגעיל
 ,קנאדענ ןיא רָאפ ףיז רע טלעטש .ןעמוקוצ םינ ץַאלּפ םוצ
 סָאװ .םעדכרוד רעבָא רע טכיירגרעד טָאװ .סע טסע רע זַא
 םעד טסע רע זַא ,ךיז ייב סיורַא טפור רע ןָאיזוליא רחעמ
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 ךיוא זיא עבלעז סָאד ןוא .רע זיא גירעגנוה רהעמ ץלא ,לכאמ

 תונווכ עכיוה ןוא עסיורג ןעבערטש עכלעוו ,ןעשנעמ יד טימ

 ןעביילב --- ןעמוקוצ טינ ןיהַא ןענעק ייז ןוא ןייז וצ ןווכמ

 תונווכ עלא יד ןופ .ןערעייז לעיצ םעד ןופ טייוו רהעז ייז

 ןוא רעסעב רעבירַאד זיא סע .טינ רָאג ייב ייז ןעביילב ערעייז

 ןיא ןעצנאגניא רָאנ ךיז לָאז רע ,םענייא ןעדעי רַאפ רעכיילג

 דעוװ טינ ןעצנאגניא רָאג לָאז רע ,ןעראּפש טינ תומוקמ עכיוה

 ןייז ןופ ןענעז עכלעוו ,רעצעלּפ ענױזַא ןיא ןעמוקניירא ןעכ

 .רעכעה טרעוו ןוא הנשה

 --- עדנעגעל יד טלהעצרעד --- םש לעב ןופ טייצ רעד ןיא

 טגעלפ ןוא טכאמעג םיפונס טָאה סָאװ ,רענייא ןעוועג זיא

 ךיז טָאה .ןייז גישמ שדוקה חור לָאז רע ,ןהעג הוקט ןיא טפָא

 "סיוא ןפוא ןעדנעגלָאפ ףיוא םהיא ןעגעוו לָאמַא םש לעב רעד

 םוראוו .םהיא ןופ ןעמ טכאל תמאה םלוע םעד ףיוא .טקירדעג

 ןענעז ,טבערטשענ טָאה רע עכלעוו וצ ,ןעכַאז עּלַא עזיד

 ,הגשה ןייז ןופ ןוא ינחור חכ ןייז ןופ רעכעה ןעוועג

 ,םעד טימ רָאנ זיא --- םש לעב רעד טגָאז -- טָאג ןוא

 סָאװ םעד ןופ רעבָא רע זיא טייוו .דיז ייב זינע ןַא זיא סָאװ

 .אנ א זיא

 םֵאו ראפ ,ןפוא ןעדנעגלַאפ ףיוא טרהעלקרע רע ןוא

 ןוא "חכונ, ןושלב רעהירפ :"וניהלא אוה התא , ןענָאז רימ

 זיא רע זַא ,טקנעד שנעמ רעד ןעוו ."רתסנ, ןושלב םעדכַאנ

 םינּפ ןיוש טהעטש רע זא ,טפעהעב ךרבתי םשה ןיא ןיוש

 טָאג ןע'תמא ןיא ןיוש זיא ןַאד ,םהיא ןענעקטנא םינּפ לא

 ךָאנ ןיא רע זַא ,רעבָא טקנעד רע ביוא .םהיא ןופ טייוו

 זיא סָאד ןוא .םהיא וצ טנעהָאנ רע זיא ןַאד ,טָאג ןופ טייוו

 סאו םעד רַאפ ."וניהלא אוה התא , רעטרעוו יד ןופ ןיימ יד

 םהיא רַאפ טָאנ זיא ,טָאנ טימ "התא , ןיוש זיא רע זַא ,טניימ

 רעד י.רתסנ, תניחבב םהיא וצ זיא רע ,אוח יװ ,טינ רחעמ
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 בוטימש-לעב לארשי 'ר יעצעז .צ ,ש
- 

 ,טָאנ ןענעוו אוח טנָאז ןוא ,ןעלַאפעג ךיז ייב ויא סָאװ ,רעבָא

 ןיא סלאמאד ,"וד, ףיוא םהיא טימ טאנ סלאמאד טרעוו

 .ונוא טימ רע זיא טלַאמאד ,ו נ י ח ? א רע

 ןיא לָאז רע ,ןייז רחזנ שנעמ רעד ףראדעב סרעדנַאזעב
 .ןעלאפניירא טינ ת ו ר י ה י ןייק ןיא םשה תדובע ןייז

 שיא , :תרוטק ןענעוו קוסּפ םעד ןייא טשטייט רע ןוא

 -כָאנ טעוו סָאװ ,שנעמ ַא -- "הב חירהל הומכ השעי רשא

 -עמש םוצ ךיז רַאפ ,ןענעוו האנה ןייז רַאפ תרוטק יד ןעכַאמ

 ןוהט תווצמ יד טעוו רענייא ביוא :ןפוא ןעדנענלַאפ ףיוא ןעק

 לָאז סע ,ןערעה הוחינ היר ןייז ךיז לָאז סע ,רַאפרעד רָאנ

 םענייא ןעגעוו יו ,ןערעו טיירּפשרעפ םש ַא םהיא ןענעוו

 ---תרוטק, ןעפורעגנָא ןערעוו ייז סָאװ ,םידיסח ישנא יד ןופ

 .ןערעוו ןעטינשרעטפ קלָאפ ןייז ןופ רע לָאז

 וצ הונע .הונע ַאזלא ,זיא הדמ עטסעב ןוא עטסערג יד

 ,ךיילג טינ רעבָא זיא הונע

 עכילרעניא ןַא ןוא חונע עכילרעסיוא ןַא ןאהרעפ זיא סע

 .ןעצראה ןופ טמַאטש סאוו הונע ןא ,הונע

 ,לשמ ןעדנענלַאפ טגנערב רע ןוא

 ךילרהע ןוא רשכ א טָאה רעכלעוו ,רפיק ַא ןעוועג זיא סע

 5ֵאו סָאװ ןעוועג טינ רענייק ןזיא .ןערהיפ טלָאװעג ןעבעל

 ,ךיז ןערהיפ וצ ױזַא יו ,הצע ןַא ןעבעג ןענעק ןעוועג םהיא

 ןעמוקעג םהיא וצ זיא ,ןעכיירגרעד לעיצ ןייז ןענעק לָאז רע

 רַאפ לָאז רע ,ןעבענעג הצע ןַא םהיא טָאה ןוא ןַאמירָא ןַא

 אבה-םלועדייח רע טעװ ,ןעניילקסיוא חונע ןופ געוו םעד ךיז

 ןעביוהעגנַא טָאה ןוא טנלַאטעג םהיא ךלמ רעד טָאה .ןעבעכ

 ןעוו ?ןוהטענ רעבָא רע טָאה סָאװ .ןהענוצ חונע ןופ געיו ןיא

 טָאה ,ןערהָאפ ןעגָאװ ןעכילנינעק ןייז ןיא טפראדעב טָאה רע

 ןוא ןערהַאפ סיוארָאפ לָאז ןענַאװ רעד זַא ,ןעסייהעג רע
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 "עג ןַאמירַא רעד םהיא טָאה ,ןהעגכַאנ סופוצ םהיא טעװ רע

 .נעו רעניטכיר רעד זיא סָאד טינ .ןיינ : סלאמאד טגָאז

 רהיפ ןעגָאװ ןיא גידנעציז ןוא ,ןענָאװ ןיא אקוד ךיז ץעז וד

 .ןעבָאה "בלבש הונע , יד טסלָאז וד ,העז .ףיוא הונע טימ ךיז

 .ןהעגכָאנ ןעגָאװ םעד ךָאנ יו רערעווש זיא סָאד

 -עוו ןעטלעוו לעיפוצ טינ ףראדעכ ןעמ יו טקנוּפ ןוא

 ךיוא ןעמ ףרַאדעב ױזַא ,םשה תדובע ןיא ןעסיירנייַא ןעל

 ןעשנעמ ןופ תווינע לעיפוצ יד םוראוו ,ןייז וינע לעיפוצ טינ

 םשה תדובע ןופ ןערעטייוורעד ךיז ןעלָאז רימ ,םרונ זיא

 ךיז ייב לפש א ןיא רענייא סאוו ,ראפרעד םוראוו ,ךרבתי

 ןוא הלפת ןייז ךרוד םרונ זיא שנעמ רעד זא ,טינ רע טביולג

 טרהיפ שנעמ רעד ביוא .תומלוע עֶלַא יד ראפ עפש הרות

 הדמ רעד ךרוד ךיוא ןייז ןקתמ םהיא ןעמ געמ ,טוג טינ ךיז

 לָאז ןעמ סָאװ םעד ךרוד רעדָא ךיז ןעמהירעב ןוא הואג ןופ

 טעטראוורע סאוו ,אבה םלוע רעד ןעגעוו ןעדער םהיא טימ

 ענעטלאהעב ןימ ַא רָאנ ךיוא ,ךילטנענייא ,זיא סָאװ ,םחיא

 ונובר רעד זַא ,טנעידרעפ רע זַא ,טקנעד שנעמ רעד :הואנ

 ןוא ,םישעמ ענייז רַאפ רכש ןעלהָאצ םהיא לָאז םלוע ?ש
 ןיא .ןענעוו ס'לוכיבכ ןופ סעּפע טוהט רע זַא ,טביולנ רע

 רָאנ רימ ןענעז סָאװ ,ארובה חוכ םעד ןהָא ,רעבָא ןע'תמא

 טלהאצענ ןעמהענ וצ טכער ַאזלא סע זיא יוװ .ןעצנאג ןיא

 .רַאפרעד

 רהעמ טינ ןעצנאגניא רָאנ הונע עצנאג יד זיא לָאמַא ןוא

 ךיז םהיא טסייה ערה רצי רעד .ערה רצי ישעמ רָאנ יו

 יַאס ןיוש זיא סָאװ ,טינ רָאנ ַא ראפ ,וינע ןַא רַאפ ןעטלַאה

 תווצמ טעוװו רע יצ ,ןערָאלרעּפ טייל ןופ ןוא טָאנ ןוט יַאס יו

 .ןעבָאה תוריבע רעדָא
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 ףםומ-םשרילעב לארשי 'ר יעצעז .צ ,ש
=== 

 פוסּפ םעד ןייא ןפוא ןעדנענלאפ ףיוא טשטייט רע ןוג

 -- .רושפנ תוואת לע עשר 5ח,

 ,שממ ?לה יו ,וינע ןא ראפ לאמא ךיז טכאמ עשר רעד

 לָאז ןוא ענייז תוואת עלא יד ןעבענכאנ ןענעק לָאז רע ידּכ

 5טבמ ךיז זיא רע .ןענַאזבָא טינ ערה רצי םעד ךאז ןייק ןיא

 .הואת רעפואימ רעדעי רַאפ ?וטבה תילכתַּב



 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 .ד

 .הלפת ןופ טייקגימכיוו יד

 ,ענװאד דיז טלעטש רע רעדייא ,דיא ַא -- .הלפת ןופ טייקניטניוװ יד

 סיורג ראפ ןענוואד םייב ןהענוצסיוא ןייז טיירג רע ףראדעב

 ןיא ןהעגניירא טינ ןעק םשלעב רעד -- .ףךרבתי םשה ןיא תוקיבד

 טינ ץטאלּפ ןייק ךיז ראפ ןעטרַאד טאה רע ?ייוװ ,שירדמ תיב ַא

 ַא -- טגאזעג רע טאה -- ןעטרָאד ןיא סע -- .ןעניפעג טנעקעג

 םיללּפתמ יד ןופ תולפת עלא יד לייו ,ןעוועג טפאשננע עסיורג

 אלש, ןענייז ייז םאוו ראפרעד ,ןעבילבעג שרדמה תיב ןיא ןענייז

 -- .ןהענפיורא טנעקעג טינ לעמיה ן'פיוא ייז ןעבאה ,ןעוועג "המשל

 ןייז ןיא טפעיטרעפ קראטש ןעּפָארטעג םָאה רע סאוו ,םענייא ףיוא

 ןייז ןיא טייקטפעיטרעפ סיורג ןופ זא ,טגאזעג רע טָאה ,ןענרעל

 טכאל סאוו רעד -- .ןעסענגרעפ טָאג ןיא ןליפא רע טאה ,ןענרעל

 ןוא ראנ ַא זיא ,ןענואד םייב ךיז טלעקַאש סאוו ,ןעדיא א ןופ

 .רזתא ַא

 ןיא ןהעזענ ןָאיסימ-סנעבעל ןייז םש-לעב רעד טָאה סע

 -ידיא ןופ ןעלצרואוו יד טימ תובצע ןופ הדמ יד לָאז רע ,םעד

 גונעג רָאנ רע טָאה רעבירעד ןוא .ןעסיירסיוא ןעבעל ןעש

 "ער ןוא .ןעלייטרוארעפ וצ הדמ עזעיד ,טאהעג טינ רעטרעוו

 -עב רימ זַא ,זנוא טנערעלעג ךילרעהפיואנוא רע טָאה רעביר

 -סח ןעוו ,ןעניוב ּפָאק רעזנוא רעיורט ןיא ףעיט טינ ןעפרַאד

 רימ ןעוו ,חריבע רבד א ןיא ?שכנ וליפא ןערעוו רימ םולשו

 ןייז םייקמ םעד ןיא ןעננורעטש עסיווענ לָאמַא וליפא ןעבָאה

 ךיוא זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד .חוצמ רעכלעוו-דנעגריא ןופ

 ןעק רע זַא ,ןייז רבוע תוריבע ףיוא שנעמ רעד געמ הלחתכל

 עלא יוװ ,ןעריראנניא תוישעמה תוצמ יד ןוא ןייז םייקמ סָאד

 -העלענ םשדלעב רעד ךיוא טָאה הלבק רעד ןופ ןעהעטשראפ

 "הרומחבכ חלק הוצמב , ףרַאדעב שנעמ רעד זא ,זנוא טנער
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 טעקַאנ םיוב רעד טינ ןעק סע ןייז רהזנ

 ועני יווצ ךיו ףפיוא זומ רע .הע טש

 טינ ןענעק סע .ןענַָארט רעטעל כב ןוא

 "-צרואוו יד ןיא ןעטפַאזיסנעכבעל יד

 ווקת רעייו ןעזופ ייז .ןעביילפ ןעכ

 וע כוז םיוב ןֹוֿפ טכֹורדפ רע ד ןי א

 ,םענייז געו םעד ןעניפעג ןענעק לָאז שנעמ רעד ,ףיורעד

 רָאנ טינ רע זומ ,ןערהיפ םלוע ארוב םוצ םהיא לָאז סָאװ

 .ווהט םישעמ ךיוא ראנ ,ןייז ןוכמ תונוכ

 ףראדעב םישעמס ענייז ןופ "תרתוכח-תלוג, רעד ןוא

 "ביוו טינ חלפת יו זיא ךאז ןייק .ןייז חלפת ןייז ןעדיא םייב

 ןיא הלפת יד, ".הלפת, ןעפורעננא טרעוו הניכש יד, .גיט

 זיב ,לוכיבכ ,טכיירגרעד הלפת יד ."הניכש רעד ןופ רבא ןַא

 םעד ןופ ךיז ןערהענ םיכאלמ יד , ".אוח דירב אשדוס וצ

 ".חלפת ןוא חרות ס'נעשנעמ

 ךאז ןייק ,תוינחור ולוכ ?עיפ יוזא םיִנ ןיא ךַאז ןייק

 םינוילעה תומלוע יד ֹוצ געוו ןעדארנ אזא טינ ךיז ראפ טנַאלש

 .סע טוהט הלפת יד יו ,ךרוד

 ףיוא ןענעל טכיוועג ?לעיפ שנעמ רעד ףראדעב רעבירעד

 .רענייז הדובע רעזעיד

 ןוא הנוכ רענידלאונ טימס ףרארעב ןענעווַאד סָאד

 שנעמ רעד ךיז ייב ףרַאדעב ןענעוַאד םעד ראפ .ןייז תוקבד

 -עוואד םעד תעשב ןעברַאטש וצ טיירג זיא רע זַא ,ןעמכארט

 רע הרַאדעב ןענעוַאד םעד תעשנ ןוא ,הנוכ סיורנ ראפ ןעג

 רע טלָאװ ךרכתי םשה ראפ דחַּפ סיורנ רַאֿפ זַא ,ןייז ןווכמ

 סָאװ ,רעטרעוו יירד ייווצ עמשרע יד ייב ןעכראטש טנעקעג

 טימ טוהט דסח ןעסיורג א ןוא ,םיורא ?יומ ןופ טגנערב רע

 "עבעל א לָאז רע .ןיירא חכ םהיא ןיא טינ רע סָאװ ,טאנ םהיא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,שי

 סיורג רַאפ סָאװ ,ןייז םילשמ ןענעק ענייז הלפת יד רעגיד

 ,סיוא שפנה-תולכ ןיא ענייז חמשנ יד טינ טהעג תוקיבד

 ,ןייז רע ףרַאדעב ,טנעװַאד ןוא טהעטש דיא רעד תעשב

 ןייז ןעלזזפ טינ ףרַאדעב ןוא תוימשג ןופ ווהטעגסיוא יו

 -רע ",תוימשנה-תוטשּפתה, .טלעוו רעד ףיוא ץנעטסיזקע

 םינ רָאג טלהיפ שנעמ רעד זא ,טסייה ,םש-לעב רעד טרהעלק

 םינ טרַא ןייק ראג טמהענראפ טלעוו עצנַאג יד ןוא ,ףוג םעד

 יר ןעגעו גנולעטשראפ יד רַאנ .קנַאדעג ןיא םהיא ייב

 .םהיא ייב קנַאדעג ןיא טבעל םינוילעה תומלוע

 ףיוא רַאנ דיא רעד ףרַאדעב רענייז זקפת רעד ןיא ןוא

 ,המשנ ןוא חור ,שפנ ןייז ןופ תולג םעד ףיוא ,ןעטעב תינחור

 .ערה-רצי םייב ךיז ןעניפענ עכלעוו

 טש-לעב רעד טנַאז -- הלפת רעד ןיא רקיע טּפיװזרעד

 ,ןווכמ זיא ןעשנעמ ןופ ץרַאה סָאד סָאװ ,הנוכ יד ןיא ---

 .ןענעיד וצ םלוע ארוב םעד ךיז טסייר דיא רעד סָאװ ,סָאד

 םורַא גָאט ןעצנַאג ַא ךיז טהערד ,םשילעב רעד טנָאז ,,ריא ַא

 -ניפ ןָא טעמכ ןיוש טביוה סע ןעוו ,דנעבַא ןיא .קרַאמ ןיא

 : סא טיירש ןוא גנילצולּפ רעטיצ א רע טיג ,ןערעוו רעטס

 ךיז טּפַאה רע ןוא ".ןייז רבוע החנמדזמז לעוװ ךיא ,יֹוא

 ףיוא בא םנעוואד ןוא זיוה א ןיא ץענרע ןיירא טסלאמאד

 "נופ -- ןעטרַאד טנאז רע סָאװ ,וליפא גידנעסיוו טינ ,ךיג

 החנמ רעד טָא ןופ םינפואו םיפרש ןא ןעביוה ןענעווטסעד

 .ןערעטיצ וצ

 ןייז -- ,םש-לעב רעד טגָאז -- ,ענייז תוחכ עלַא יד

 ןיא ןענעלניירא שנעמ רעד ףראדעב ףכשנ ןוא ץראה ץנַאג

 קברתמ ריז ןייז ךילגעמ םהיא טעוװ םעד ךרוד .ןענעוװַאד ןייז

 סָאװ ,אוה דורב "פוס ןיא , ןופ טכיפ רעסיורנ רעד ןיא ןייז וצ

 יד ןייז עינכמ םורא יוזא טעוװ רע ןוא תויתוא יד ףיוא טהור

 תוימשגה תוטשּפתה וצ שממ טעװ ןוא םיינפוג תוחכ עלא

64 



 בומ-םשי-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ+ ,ש

 עלא ןוא ,ןעכיירגרעד םינוילעה תומלוע יד טעוװ רע .ןעמוק

 -לעמיה םעיינ א טימ ןוא תומילש רעיינ א טימ רע טעוװ לָאמ

 .ןערעװו טשנעבעג ץנאלנ

 ,ןעליוו ייז לעיפיוו ,ןעכַאל ןעשנעמ םהיא ןֹופ ןענעמ ןוא
 ףאפ תולטבתה עצנַאנ ןייז ,הענכה עצנַאנ ןייז רע ףרַאדעב

 -עב שנעמ רעד .ןעזייווסיורא הלפת ןייז ןיא םלוע ארוב םעד

 זַא ןוא ,ןענעווַאד םעד תעשבכ ןעפראוו ןוא ןעלקאש ךיז ףראד

 טלעקַאש סָאװ ,ןעדיא א ןופ טכאל סאו ,םעד וצ זיא העוו

 רעסיורג א זיא רע זַא ,זייוועב א זיא סע .ןענעווַאד םייב דיז

 ,רזכא רעסיורג א רעדַא חהטוש

 רעכלעוו ,לשמ ןעדנענלַאֿפ טננערב םשילעב רעד ןוא

 ןעשנעמ םענעי טָא טנעכייצעב רע סאווראפ ,זנוא טרהעלקרע

 .רוכא ןוא הטוש סלא

 ךיז טעוװועטַאר ןוא ךייט ןיא ךיז טקנירט שנעמ א ןעוו

 רע ,ןעגנוגעוועב ענעדעישרעפ טכאמ רע סאו ,םעד ךרוד

 -- ןעציילמרעפ םהיא ליוו סָאװ ,רעסַאװ יד ןייז רבוג לָאז

 ןעכַאמ קזוח טינ ,סע ןעקעז סָאװ ,עלא יד יאדוא ךאד ןעלעוו

 ןענעוואד םעד טימ ךיוא זיא עבלעז טָאד ,רַאפרעד םהיא ןופ

 םעד גידנעטש ןעלנניר רעקאוו ןעילאוופ עזעב .ןעדיא א ןופ

 -ערט תוּפילק יד .ןעננילשרעפ םהיא ןעליוו ןוא םורא ןעשנעמ

 לטבמ חלפת ןייז ןופ םהיא ןעליוו ןוא בא טינ םחיא ןופ ןעמ

 רעד ןעוו ,ןעכאמ קזוח וצ סָאװ ,אטינ רעבירעד זיא סע .ןייז

 ,םעד ךרוד ,קילנמוא ןעסיורג ןופ ןעוועטאד ךיז טכוז דיא

 ,ענייז םירביא עלַא יד טימ טייברַא רע סָאוװ

 "רעוו ןוא רעדליב םשדלעב םעד סיוא םהיא טלהעפ ןוא

 ןופ תמא םעד ןיא ןעננערב גנוגייצרעביא רהעמ סאו וצ ,רעט

 ךיוא ךיז ןעצונעכ וצ בא טינ ךיז רע טלעטש ,גנוטּפיוהעב ןייז

 רהעמ ןעפראדעב עכלעוו ,רעדליב ןוא םילשס ענױזַא טימ

 .ןעריקַאש ןערעיוא ןערענייפ א ?עסיבא יו
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 םער ןיא "תורמסמ-עבוק , טינ רעבָא זיא םשילעב רעד
 טקנוּפ רע טנָאז רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ,ךָאנ טרהעקראפ .םעלא

 ,םעלא םער ןופ ךוּפיה םעד

 ןייא ףיוא רע טגָאז -- טָאנ ןענעיד ןעמ ףרַאדעב לָאמַא

 ןעמ ףרַאדעב ףוג םעד ,ןיילא המשנ רעד טימ רָאנ -- טרָא

 -עוו קנַארק טינ לָאז רע ידכ ,ןעזָאל הורוצ ןעצנאגניא לָאמַא

 .ןעצונ ?עיפוצ םהיא טעװ ןעמ סָאװ ,םעדכרוד זער

 ןופ ךיז טמהענ סָאװ ,ןענעווַאד םייב יירשעג סָאד,

 נירעדעינ א ףיוא ןוא ?יטש רעד ןיא ןייז ףרַאדעב ,תוקיבד

 ".ןליפא ןערעה טינ רָאנ סע לָאז ןעשנעמ ןופ רעיוא רעד ,לוק

 טינ ןעגנוגעוואב ענייק ןענעוַאד םייב לָאז שנעמ רעד,

 סיורג א לָאז ,המשנ ןייז ןיא ,םהיא ייב גינעווניא רָאנ .ןעכַאמ

 .ןעיירש תובחלתה ןופ רע לָאז ?יטש רעד ןיא .ןענערב רעייפ

 טהעז הדובע יד יו ,רעסערנ ןייז לָאז ךילרעניא הרובע ןייז

 ".ןא םירביא ענייז ןיא ריז

 ןעטייווצ א ףיוא רע טגָאז -- ןעגאלק ןוא ןענייוו טינ ןוא
 ףרַאדעב ןענעװַאד סָאד .ןענעװַאד םייב ןעמ לָאז -- ץַאלּפ
 ,ןייז גונעת ןוא דיירפ טימ



 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צעז ,צ ,ׁש
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 ,רעקיטסימ ןעשידיַא א ןופ םזינַארמ רעד

 ןעהעג סָאװ .ןעשנעמ -- .םשילעב ןופ םויטענגאמ רעכילנעזרעּפ רעד

 ןעלומראפ ייווצ יד --.םורַא ןעבעל ןיא ,שאהידומע ןא יו ,גידנעטש

 תילג ןוא "ללכ היב אסיפת הבשחמ תיל, : הלבק רעשידיא רעד ןיא

 ןייז ,רעקיטסימ ןעשידיא םעד ראפ ןעדָאב א ןעפאש "הינמ יונּפ רתא

 ויא סע --.ןעלּפאצ שינעקנעב רעגידלאווג ןיא גידנעטש ףךיז לָאז ץרַאה

 גונעת ןעסיורג ַאזַא טימ ןוא קערש ןעסיורג אזַא םימ םינ רענייק ךָאנ

 ,ןענאטשעג ןעבעל ןוא ץנעטסיוקע ןופ עירעטסימ רעסיורג רעד ראפ

 ,ןענַאטשעג רהיא ראפ זיא םשילעב רעד יו

 םש לעב רעד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאנ זיא סע

 ןיא סע .טאהעג ןעשנעמ ףיוא סולפנייא ןעסיורז ַאזַא טָאה

 "עגנייא םהיא ךיז טָאה סע סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רָאנ

 ,תלוס עמַאס ןופ ?ייט א ךיז םורא ןערירטנעצנַאק וצ ןעבעג

 ןעבָאה סָאװ ,קלָאפ ןעשידיא ןופ ענעטעמס עמַאס רעד ןֹופ

 סאו ,טינ רעדנואוו ןייק רַאנ זיא סע ,טבעלעג רוד ןייז ןיא

 "ראוורע םילבוקמ עטסערנ יד ,םינואנ עטסערנ יד טָאה רע

 עלא יד טימ םהיא ןעבָאה עכלעוו ,ענייז םידימלת סלא ןעב

 בעיל ןוא טרעטענרעפ המשנ ןוא ץרַאה רעייז ןופ ןערביפ

 ,טאהעג

 ,טנַאמרעפ תודמ ןוא תולעמ עניטיונ עלא יד טָאה רע

 לָאז רע ,ןעפַאשענ טייקכילנעמ יד םהיא ראפ ןעבַאה עכלעוו

 .ןערהיפנא ענייז םייקניטעט עטיירב ןוא עכייר יד ןענעק

 -נעמ ,טנַאמרעפ תודמ ןוא תולעמ עניטיונ עלא יד טאה רע
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 ןעלָאז ןוא ןעמוק םולפנייא ןייז רעטנוא ןעזומ ןעלאז ןעש

 -רעפ תולעמ עניטיונ יד טָאה רע .םחיא ןופ ןערהיפ ןעזָאל ךיז

 .ןעשנעמ ןערעביוצעב טנעקענ טָאה רע עכלעוו ךרוד ,טנַאמ

 רעדַא יד ,ןעוװעג ףךייר גיטראנעדעישרעפ ?לעיפוצ זיא רע

 טייצ רענעי וצ קלאפ ןעשידיא ןיא עּפורג עדנעשרעה ענעי

 .ןייז לטבמ ןענעק ןעוועגנ םהיא לָאז

 לעב רעד זא ,ןעקנעד וצ עדנירג עלא ןאהחעפ ןענעז סע

  ךיוא רָאנ ,טנַאמרעפ ץראה סיורג א רָאנ טינ טָאה םש

 טָאה "עיקרד אתביתמ, רעד ןיא רָאנ טינ זַא ,חומ ןעסיורג

 אתכיתמ}, רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טלהיפענ שימייה ךיז רע

 זַא ,ןעקנעד וצ ןאהרעפ ןעכאזרוא עֶלַא ןענעז סע ."אעראד

 ןעגעז סע זא ,ןעוועגנ ןדמל רעסיורג א ךיוא זיא םש לעב רעד

 שטאח ,הלגנ ןיא ענייז תועידי יד ןעוועג סיורג רעיוהעגנוא

 עגינייא .טכאמעג ןופרעד ןעזעוו ןעסיורג ןייק טינ טָאה רע

 ענייז ןעשיווצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םינואנ עסיורג יד ןופ

 -עג א זיא רע זַא ,םהיא ףיוא תודע ןענַאז ,טלחעצעג םידימ?ת

 סערעטניא לעיפיוו ,ףילקריוו ,ןוא ,ןעוועג יקבו ףירח רעגידלאוו

 ,ןעטלַאהטנע טינ ךיז ןיא לָאז הטיש ןייז טפַארק-סגנוהיצוצ ןוא

 ,םינואג עסיורג עניױזַא זַא ,ןעלעטשוצרַאפ רעווש ךָאד דיז זיא

 ּפָאק רעייז ןעלָאז ,זעוועגנ ןענעז םידימלת ענייז ןופ עלעיפ יוו

 ןֹוא דומלת ןיא סיורג טינ זיא סָאװ ,םענייא אזַא רַאפ ןעגיוב

 יד ןעשיווצ סָאװ ,טקַאפ רעד ךָאנ טמוק ןַאד ,ןעוועֶג םיקסוּפ

 -עג לייטנא ןא ןעבָאה עכלעוו ,רוד םענעי ןופ םינבר עטסערג

 גרעבמעל ןיא ןעמוקעגרַאפ ןיא סָאװ חוכו םעד ןיא ןעמונ

 ןא םשד-לעב רעד ךיוא טאה ,ןעמסיקנַארּפ יד ןוא ייז ןעשיווצ

 טאה רע זַא ,ןעזָאלרעד וצ רעווש ךָאד זיא סע .ןעמונעג לייטנא

 םעד ןעבָאנ סָאװ ,םינבר יירד יד ןעשיווצ ץַאלּפ ַא ןענַארקעג

 -עג טוג טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טרהיפעגנא חוכו ןעצנַאג

 "עג טינ ןענייז ייווצ ענעי דנערהעוו ,ךַארּפש עשיליוּפ יד טנעק
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 םשדלעב רעד ,רהיא ןיא "רעטטיימ , עפיורנ ענירעביא ןעוו

 םינואנ עלעיפ ףיוא חרות ןייז ןופ חַכ םעד טימ ךיוא אזלא טָאה

 טּפיוהרעד .ןעננואווצעגפיורא טעטיראטיוא ןייז רוד ןייז ןופ

 ןייז ןיא רָאנ ןענעלעג ךָאד זיא םולפנייא ןייז ןופ רעבָא חכ

 ,םויטעננַאמ ןעכילנעזרעּפ םעד ןיא ,טייקכילנעזרעּפ רעסיורג

 רערהיפ א סלַא ןעריובעג ןופ זיא רע .טנַאמרעפ טָאה רע טָאװ

 ןעמ יוזא יו ,דוס םעד טסואוועג טָאה רע .ןערָאוװעג טמיטשעב

 ,טסואוועג טָאה רע .ןהענוצ המשנ רעכילשנעמ רעד וצ ףראדעב

 ךיז ןעשנעמ עגעדעישרעפ ראפ ןעלטימ ענעדעישרעפ טימ יו
 .ןעצונסיוא זאנטּפיה ןייז ייז ףיוא לָאז רע ,ףיורעד ,ועצונעב

 "אזינאגרַא ןעסיורנ א ןופ תולעמ עסיורג עלַא יד טאה רע

 עלא ןופ רע זיא רעבא ךָאנ וצרעד .טנַאמרעפ רערהיפ ןוא ראט

 -ענ טָאה טפאשרערהיפ ןייז ןיא .ןעוועג יירפ תונורסח ערעייז

 סָאד ,טעטילאטורב ,םזיטָאּפסעד ןופ טנעמעלע רעד טלהשפ

 עלַא עזעיד טָא -- ןעלהיפ ןעזַאל טכאמ ענעגייא יד ןעבערטש

 -עהט רעד ןיא רעטיילנעב ענידנעטש יד ןענעז עכלעוו ,תודמ

 -טקלַאפ ןוא ןערָאטאזינאנרַא עסיורג עלא יד ןופ םייקגיט

 -נעמ ףיוא סולטנייא ןייז טזומעג טָאה רעבירעד ןוא ,רערחיפ

 ,ס על ַא ס ַא ד .ןייז רעפעיט ןוא רעקראטש ףךָאנ ןעש

 רע טָאה ,טגידערפענ טָאה רע סָאֹוו

 אדנאנאּפָארפ ןייז ןיא ןיוש ןייל א

 ןוא ןעלטימ יד ןיא .טריציט קארּפ

 ענייו טָאה רע עכלעוו ךדרוד ,ןענעוו

 זיא ,ןעטיירפשרעפ טלָאוועֶנ ןערהעל?

 עלא יד .ןעוועג ענייו ערחע? יד ןיוש

 -ראה ןוא טייקכייוו ןופ ,חמשנ ןוא ??ץפענ ןופ ןעטלעוו עכייר

 זיא םעלא םעד ןופ --- טקייוו הטיש ןייז עכלעוו ןיא ,טייקגיצ

 .ןעוועג ןעגנורדענכרוד ןעשנעמ טיט ךיז ןהענעב ןייז ךיוא

 ,ןערָאװעג טסיטשעב רערהיפ סלא ןעריובעג ןופ זיא רע
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,.צ .ש

 עסיורג ַאזַא ןעבעל ןייז ןיא ךיז טימ רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא

 רע זיא ךָאנ וצרעד ןוא .טכארבעגטימ ןַאיסימ עגיטכיוו ןוא

 .ןעמוקעג רוד ןייז וצ טלַאהניא םעיינ ןוא ןעכייר אזא טימ

 ךיז טָאה טייקניטעט ןייז סָאװ ,ָאזלַא רעדנואוו רעד זיא סָאװ

 -נואוו רעד זיא סָאװ ?טניורקעג גלָאפרע ןעגידלאווג אזַא טימ

 -ריוו רעד רעטנוא טזומעג ןעבָאה ןעשנעמ סָאװ ,ַאזלא ,רעד

 ? ןעלאפרעטנוא זַאנּפיה ןייז ןופ גנוק

 ןעגעלעג זיא סולפנייא ס'םש לעב ןופ חכ טּפיױה רעד ,אי

 ,םזיטענגַאמ ןעכילנעזרעּפ םעד ןיא ,טייקכילנעזרעּפ ןייז ןיא

 .טגָאמרעפ טָאה רע סָאװ

 ןייק ןענעק סָאו ,ןעשנעמ עסיורג ןַאהרעּפ ןענעז סע

 .ןעביאסיוא טינ ןעשנעמטימ ערעייז ףיוא סולפנייא ןעסיורנ

 "רעפ עצנַאג א טלעוו א טנעקעג ןעטכָאװ ייז סָאװ ,םעד ץַארט

 ןעגָארט ייז סָאװ ,תורצוא עכייר ערעיוהעגנוא יד טימ ןעלייט

 רעייפ גילייה א גידנעטש טנערב סע סָאװ ,םעד ץַארט ריז ןיא

 עלַא גידנעטש ןעטלַאה ייז םוראוו .חמשנ רעייז ןיא סיורג ַא

 גינעוניא ,ןעסַאלשעננייא ךיז ןיא תורצוא עכייר ערעייז

 -רעטניוו טימ סעלא זיא ןעביוא ןופ ןוא רעייפ סיורג א טנערב

 ןעמוק סָאװ ,יד ףיוא טלעק ַא זייא ןופ טהעוו .טקערעב ןייא

 "נעזעוונא רעייז ןיא דךיז ייז ןעלהיפ .ייז טימ גנורהירעב ןיא

 .רבדמ רעטסוּפ א ןיא יו ,טייה

 רהעז ,תמא -- ,עניוזא רעבָא ןַאהחעפ ןענייז ןענענַאד

 -עגנייא המשנ ןיא גידנעטש ןענעז סָאװ --- ,?הָאצ ןיא ןיילק

 ייז ייב ןיא ערעייז טלעוו עכילרעניא עכייר עצנַאנ יד .טליה

 ס אוו ,ס ע ל ַא ".תולנתה, ןופ הניחב רעד ןיא גידנעטש

 רַאבהעז ייז ייב זיא ,ןעגָאמרעּפ ייז

 טגָאלש ןערעייז רהיר ןוא רהעק ןעדעי ופ .גידנע טש

 םט רָא וו ס ע ד עי .רעסיורג עבעיל ןופ לַאוװק ַא סױרַא

 ַא זיא ןערעייז טָאהט ןעדעיזיא .ד סח זיא סרעייז
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 בוט-משי-לעב לארשי 'ד רע צעז ,צ ,ׁש
 מאא

1 

 "רומע רעדנעטכייל א יו .טרעּפרעקרעּפ ץראה רעייז זופ קיטש

 עסיורג סָאד עלא ןעהעז .םורַא ןעבעל ןיא ייז ןעהענ שאה

 "תונחמ ךיז ןעהיצ ןוא המשנ רעייז ןיא טנערב סָאװ ,רעייפ

 עלא ןעהעז .ןעמיראוו וצ ךיז רעייפ ןעסיורג םעד ייב ,זייוו

 "רַאה רעייז ןיא טגָאלש סָאװ ,עבעיל ןופ לַאװק ןעסיורג םעד

 ,םהיא ןופ ןעקנירט וצ --- זייוו-תונחמ ךיז ןעהיצ ןוא ןעצ

 -בילנעזרעּפ יד ןעשיווצ עטסערג רָאנ יד ןופ רענייא ןוא

 -קעב רעד זיא ,עירָאגעטַאק רעזעיד וצ ןעגנאלעב סָאװ ,ןעטייק

 .רעוועג םש

 ץראה ןיא גידנעטש ןעבעל ןעצנאג ןייז ,ךילקריוו ,זיא רע

 יד גידנעטש דילקריוו זיא רע .ןעוועג טפיהעגנייא המשנ ןוא

 עסיורג יד טָאה .ןעוועג עבעיל ןוא דסח ןופ גנורעּפרעקרעפ

 -נעמ יד ,טלהארטשעגסיורא המשנ ןייז ןופ טָאה סאו ,טניל

 -עייז םהיא ראפ טָאה ןוא ןעגיוצעג םהיא וצ רוד ןייז זופ ןעש

 .ןעניובעג ּפעק ער

 ןעגעלעג טפארקיסגנוהיצוצ ןייז זיא רעבָא ןעטטרהעממא

 ןיא ענייז גנובערטש עגידנעטש יד ?עיפיוו ףיוא ,םעד ןיא

 ןייז ךילרעהפיואנוא טָאה ןייז קבדתמ ךיז טייהטעג רעד

 .ןעגנורדענכרוד ןעבעל ןעצנַאג

 ןעלומרַאפ ייווצ הלבק רעשידיא רעד ןיא ןענייז סע

 ."הינמ ױנּפ רתא תיִל , זיא אלומרָאפ עטשרע יד .ןַארַאפ

 ןופ ,טייקכילטנעזעוו --- ס'טָאג ןופ -- ןייז ןופ זיא ךַאז ןייק

 ןוא טבעל סָאװ ,םעלַא ןיא .יירפ טינ ץנעטסיזקע ןייז

 ןעדעי ןיא ,זָארג ןעדעי ןיא ןוא םיוב ןעדעי ןיא ,טריטסיזקע

 -עג ןערעי ןוא טרָאװ ןעדעי ןיא ,רהיר ןעדעי ןיא ןוא רהעק

 עטייוצ יד ,ןַארַאפ טאג זיא םעלַא ,םעלַא ןיא --- קנַאד

 ס א ד -- ."ללכ היב אסיפת הבשחמ תיל , זיא אלומראפ

 "לע דייא סָאד ,עטסנעש סָארד ,עט טנייר

 העד ,טגָאמרעפ שנעמ רעד סָאוו ,עטס
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ד רועצעז ,צ ,שי
 ר

 רעד ןעכ? עוו דרוד ,ו?ליפַא קנַאדענ

 רעראבלעטימנוא ןיא ןיוש טמוק שנעמ

 וליפַא--טייחטעג רעד טיפס גנווחהירעבנ

 יד ר אנַאז ךיו ריס ןענעק םה'א ףךרוד

 רעד ןעגעוו ננולעטשרָאֿפ עטסנעלק

 .ןעפמאש טינ טייהטעג

 עועיד ןופ טלַאהניא םעד ןיא ןייא ךיז ןעמפ טכארט ןוא

 ,ןעהעטשרעפ וצ ךילגעמ זנוא ראפ סע טרעוו ,ןעלומראפ ייווצ

 ןעשידיא א ראפ ןעפַאש סע ןעזומ ייז ןעדָאב א ראפ סָאװ

 רעד ןעגעוו ןָאיצּפעצנָאק ןייז ןופ דוסי רעד סָאװ ,רעקיטפימ

 ןימ א ראפ סָאװ ,ןעלומרַאפ ייווצ עזעיד ןיא טנעיל טייהטעג

 ,רעקיטסימ ןעשידיא א ראפ סע ןעפַאש ייז ןעדָאב ןעשינַארט

 ןעטנעמַאמ-שפנה-תולכ עטסכילקערש יד םהיא ףיוא לָאז רע

 -קערש ןיא גידנעטש םהיא ףיוא לָאז ץראה ןייז ,ןעבעלרעביא

 .ןעלּפַאצ ךיז שינעקנעב רעכיל

 רעד טלהיפ ץנעטסיזקע ןוא ןענעל ןייז טימ ןעמאזוצ

 ןופ ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל סָאד ךיוא רעקיטסימ רעשידיא

 -קע ןוא ןעבעל םעד טימ ןעמאזוצ ןוא .םוזרעווינוא ןעצנַאג

 ןעבעל סָאד ךיוא רע טלהיפ ,םוזרעווינוא ןעצנאנ ןופ ץנעטסיז

 ןוא םוטעמוא ןוא לארעביא .םלוע-ארוב ןופ ץנעטסיזקע ןוא

 םישוח עלא יד טימ ןוא עגר רעדעי ןיא ןוא טונימ רעדעי ןיא
 ךרוד ןוא ךרוד זיא רע ,טָאג ןופ ןעבעל סָאד רע טלהיפ ענייז
 סָאװ ןוא .ןעננורדעגכרוד ץנעטסיזקע ןייז ןופ ?היפעג םעד טימ

 ןופ טייהנעזעוונא יד לארעביא ןוא ךיז ןיא טלהיפ רע רחעמ

 ץלא ,םהיא ךָאנ רע טקנעב ןוא רע טרַאנ רחעמ ץלַא ,טָאג

 וצ ןערעטנעהענרעד ןעלעוו ךיז רע טלָאװ רהעמ ןוא רהעמ

 לעיפיוו ףיוא שטָאח רע טלָאװ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ,םהיא

 טלָאװ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ,ןהעז ןעלעוו קילבנא ןייז זיא סע
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 בומ"םש"לעב לאושי 'ו יע צ עז ,.צ ,ׂשי

 גנולעטשרַאפ עכלעוו-דנעגריא יא סע ?עיפיוו ףיוא שטָאח רע

 .ןעבאה ןעלעוו טייקכילטנעזעוו ןייז ןענעוו

 .שינעסנעב רעקיורג ןיא טנייז ץראה סָאד ךיז טלעּפַאצ

 ליו רע ,ןערעטנעהענרעד ןעבעל ןופ לאװק םוצ ךיז ליוו רע

 ,ןייז קבדתמ םלוע ארוב ןיא ךיז

 .ןעביילב טנידעירפעבנוא רחענעב ןייז רעבָא זומ סע

 סאו ,ןענעוו עלא יד גינייא ףיוא ןעביילב ןעוומ ןעלייהרעפ

 טמַארטש סע ןעכלעוו ןופ ,דוס ןעסיורג םוצ ןערהיט ןענעק

 ,םיורא ןעבעל עצנאג סָאד

 -יא זיא טָאג ",ללכ חיב אסיפת חבשחמ תיל;

 ץענרע ןיא ןוא םֹוטעטוא ןוא ?טרועב

 טינ וד טסנעק גיוא ןייד רָאנ טינ .טינ

 ,טייקכילטנעועוו ןייז טימס ןעגיטעז

 םענייד קנאדענ םעד טיפס וליבא ראנ

 טייקכיפטנעועוו ןייז טינ וד טסנעקס
 .ןייז טפֹות

 ףָאנ ךיז רע ןיא ,טפאשקנעב ןייז רחעמ ךָאנ טסקַאװ

 .רהעמ ךָאנ טרעוו ,קבדתמ טָאג ןיא קנאדעגנ ןייז טימ רהעמ

 -והטנע וצ דוס ןעסיורנ םעד ,רענייז רהענעב רעד רעכילנייּפ

 גידנעטש רע טבעל גָאט ןוא טכַאנ ןוא טכאנ ןוא גָאט ןוא ,ןעל

 סע , -- "ירשב ךל המכ ישפנ ךל האמצ , ןופ הניחב רעד ןיא

 ןיימ ריד וצ טראג סע ןוא עניימ המשנ יד ריד וצ טשרוד

 ",בייל

 ףשפא ,קעווא רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןיא ךיז רע טזָאל

 ,ץרעמש-ס'נעבעל ןוא ?עמוט-ס'נעבעל ןופ טייוו ,ןעטרָאד

 חנרדמ רערעכעה א וצ ,טאטש ןיא ,אד יו ,רהעמ רע טעוו

 םוצ ?עסעילש םעד ןעטרָאד רע טעוו רשפא .ןעכיירגרעד

 .ןענימעג ןענעק דוס ןעסיורג

 "טפַאשנעדייל ןיא ןוא גנוגערפיוא רעדליוו ןיא רע טעיול
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 רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד רעביא עצנאג ןעדנוטש רהענעב ןעכיל

 --- םורא

 --- ; ןָארנ ןעדעי ייב ןוא םיוב ןעדעי ייב ךיז טנערפ ןוא

 ,טָאג זיא סָאװ ןוא טָאג זיא ואווא ,רהיא טסייוו רשפא

 -- ; רעמיוב יד ןעלמרומ

 ,5ארעכניא ןוא םוטעמוא זיא טָאג

 םהיא וד טסליוו ןוא ,טרָאד יא ָאד יא

 סָאוו .טינ ץעגרע ןיא רע ויא ,ןחהעז

 ,םהיא וצ ךיז טסנעהענרעד וד רהעמ

 .ריד ןופ רעטייוו רע טרעוו רהעמ ץלא

 ץנעט סיוקע יד טס?היפ וד רהעמ סָאוו

 ןייז וד וטסנעק רעגינעוו ץלא ,ענייז

 ס ָאוו .ןעפיירוגעב טייקכילטנעזעוו

 רהעמ ץלא ,םהיא טסכוז וד רהעמ
 וא ,גנונייצרעכביא רעד וצ וד טסמוק

 .ןעניפעג טינ םהיא טסנעק וד

 "מע ןוא ןעננובעלרעביא ןופ טלעוו רעכיירד ַאזַא טָא ןיא

 סע .נידנעטש רעקיטסימ רעשידיא רעד טבעל ןעננודניפּפ

 ראפ סָאװ ,ןעלעטשוצרַאפ רעווש טינ רָאנ ךיז רעבירעד זיא

 ןייז ןיא סע ןעזומ ןעננובעלרעביא עניוזא תורצוא עכייר א

 ץרַאה סָאד םענייא אזא ייב ,ךילקריוו ,זומ סע .ןעפַאש המשנ

 -לעוו ןופ ,ןערעוו טלעדנאוורעפ לעדעיפ ןעטרַאצ א ןיא סנייז

 -המשנ עדנעקנעב ,עפעיט ךילרעהפיואנוא ךיז ןעסעיג סע ןעכ

 .ןעדרָאקַא

 ןעבָאה ןעננובעלרעביא עזעיד זא ,ןיוש אטישּפ א ןוא

 -ייא אזא ייב ןעפורסיורא טזומענ ןעמולב-חמשנ עטסנעש יד

 ןעגנובעלרעביא עלא עזעיד ןעכלעוו ייב ,םש לעב רעד יו ,םענ

 ,ןענופעג קורדסיוא ןעטסנעש ןוא ןעטספרַאש רעייז ןעבָאה
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו יעצעז .צ ,ש

 ףרבתי םשה ןיא תוקיבד ןיא הנרדמ עטסכעה יד טָאה עכלעוו

 -ולעד ןעטסערנ םעד ןיא נידנעטש טָאה רעכלעוו ,טכיירגרעד

 ,טבעלעג זַאטסקע ןעזעיג

 טינ רענייק לָאמנייק ,ךילקריוו ,ךָאנ טָאה סע םוראוו

 םהיא רַאפ טָאה םש לעב רעד יו ,טָאנ רַאפ טאהעג ארומ

 רעדעי ןיא טינ רענייק לָאמנייק ךאנ זיא סע .טאהעג ארומ

 ןעסיורג אזא טימ ןעבעל ןייז ןופ עגר רעדעי ןיא ןוא טונימ

 -עטסימ רעסיורג רעד ראפ גונעת ןעטיורג אזא טימ ןוא קערש

 םש לעב רעד יו ,ןענַאטשעג ןעבעל ןוא ץנעטסיזקע ןופ עיר

 ןיא ןעזעוו ףילרעניא ץנאנ ןייז .ןענאטשעג רהיא ראפ זיא

 ןופ רעייפ ךילרעהפיואנוא ןַא טָאה סע .ןעוועג תוקיבד גידנעטש

 -רַאה ןיא םהיא ייב טָאנ וצ ןעראנ ןֹוא ןעקנעב ןעכילצרעמש

 ,טבעלעג ןעצ

 םייב טָאה םענייז "ארוב םעד ראפ דחַּפ רעסיורנ רעד,

 עכילטע עטסקרַאטש ןוא עטסנעש יד ןעפורענפיורא םש לעב

 םוא ,ןערָאװעג טנָאזעג זיא סע ןעוו ןענעז סָאװ ,רעטרעוו

 יד ןוא עבעיל עסיורג יד ןוא קערש עסיורג יד ןעקירדוצסיוא

 ןוא ןעבעל ןופ דוס רעסיורג רעד סָאו ,שינעקנעב עסיורג

 .ןעמורסיורא זנוא ייב ףראדעב ץנעטסיזקע

 טירש--ריד ףיוא ריס רעדנואוו ךיא

 -מ ילש וד -- סיוא זאטסקע ןעזעיגילער ןעטסכעה ןיא רע

 טזיב וד סָאוו ,רעניימ ףונ רעניד'?לוזמ

 -עצ טינ ףעלקערב ןיא טצעי זיב ךאנ

 דחפ ןע סיורוג ןופ ןערָאוועג ןע טאש

 .םענייד ארוב םעד ראפ

 טָאה סָאװ ,טָאנ וצ שינעקנעב עטיורנ עזעיד טָא ןוא

 -לַאװג עזעיד טָא ,טבעלעג ןעצרַאה ןיא םהיא ייב ?ידנעטש

 -רעפ ןערהָאי ענייז עלַא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,תוקיבד עניד
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 -בילנעזרעּפ ןייז ףיוא ?לעּפמעטש םענעש רהיא טָאה ,טכארב

 רעכיוה א ףיוא גידנעמש םהיא טָאה ,טנעלענפיורא טייק

 ערעיוהעגנוא טָאה יז .ןעטלאהענ טייסנילייח ןופ חנרדמ

 ערעיוהעגנוא ,ןעפַאשעג המשנ ןייז ןיא טייקנעש ןופ תורצוא

 -נעמ יד טציירעג ןעבָאה עכלעוו ,טייקנעש ןופ תורצוא עכייר

 ,ךיז וצ ןעניוצעג ייז ןוא רוד ןייז זופ ןעש
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 ,תומיבד ןופ ןינע רעד
 .םענייז םגּפ םעד ןייז ןקתמ ןחעז לאז רע ,ןעועג זמרמ לעמיה ןופ טימרעד םהיא טָאה עמ -- "טּפַאכעג, טכיזניה רעזעיד ןיא ןיא ןיילא רע ךיוא זַא ,ןסיס א זיא ,ןוהט הריבע ןא ןעצימע טהעז שנעמ א ביוא -- .ןענעיד טָאג ןעמ ףראדעב ַא יווַא סא : ןעפורעג -נָא רעטָאפ ןייז םולח ןיא םהיא וצ ךיז טָאה םעדכאנ -- .ןערָאװעג ןעטַאשעצ ךעלקערב ןיא ןענעז רענייב ענייז עלא ןוא טרעדיילשעג -בָארַא םוחת ןעפעיט א ןיא נרַאב ןעכיוהלעמיה א ןופ ךיז טָאה רע זא ,ט'מולח'עג םהיא ךיז םָאה םע -- .ןהוז ם'םש לעב ןופ םולח רעד -- .טוג ןעטלאה ףיז ייז ןענעק ןאד רָאנ .טיילעגנעמאזוצ ןערעוו יז ואוא ,רעצעלּפ יד ןיא רעהירפ בא םונ ייז ןעמ טבייר ןעמאזוצ רעבליז ףעלקיטש טיילרעפ ןעמ ןעװו -- .ףיורעד טגנערב םש לעב רעד סָאװ ,?שמ רעד -- .ןעכיירגרעד תוקיבד רעתמא ןופ הנרדמ רעד וצ רימ ןענעק םורא יוזא רַָאנ -- .ןערילראפ ךיא םענענייא ןייז ןופ ףראדעב ,ןעניפעג םָאג פיו סָאװ שנעמ א -- .תוקיבד ןופ ןינע רעד

 פעב רעד סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק ראג רעבירעד זיא סע
 ףרבתי םשה ןיא תוקיבד ןופ ןינע םעד טגעלעג טָאה בוט םש
 .םשה תרובע ןעגעוו ערחעל ןייז ןיא ןייטשידנורג םעד טלא

 זיא תוקיבד ןופ ןינע רעד ,ןייז טָאג םימ תוקיבר רענידנעטש ןיא ףראדעב -- םש לעב רעד טנערהעל -- שנעמ רעד
 ןייז ןוא קנארעג ןייז .חלפת ןוא הרות ןופ תויתוא יד ךרוד
 -יד תוינחור רעד ןיא ןייז קבדתמ ךיז ףראדעב טייקכילרעניא
 םוראוו .תויתוא יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טייקכילרעניא רעג
 .טייקכילטעג ןוא המשנ ,תומלוע ךיז ןעניפעג תוא רעדעי ןיא
 תובהלתה ןוא תוקבדתה רַאנ זיא םשה תדובע ןיא רקיע רעד
 ןייז קבדתמ ךיז ףראדעב ןעמ .ךרבתי םשח ןופ הדובע רעד ןיא
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 ןיא ןוא לעוּפבו חכב תויתוא יד טימ חרהט ןוא השודק ןיא

 ןענעז הרות רעד זופ תויתוא יד םירָאװ .קנאדעג ןוא טרָאװ

 ךישממ זיא רע עכלעוו ךרוד ,אוה ףךורנ שודקח ןופ םירדח יד

 : רהוז ןיא טהעטש סע יװ ,טכיל ןייז ןופ גנולהַארטשבָא יד

 הרות יד ןוא טָאנ ",דח חלכ אתיירואו אוה דירב אשדוק ,

 .תוימשנה תוטשּפתה ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא .סנייא ןענעז

 ףוג ןייז ןופ המשנ ןייז בָארַא טהיצ שנעמ רעד ,זיא טשּפ רעז

 טדער רע סָאװ ,ןעקנאדעג יד ןיא שבולמ טרעוו המשנ ןייז ןוא

 .סיורא

 רָאנ ןעכיירגרעד שנעמ רעד ןעק תוקיבד ע'תמא יד ןוא

 ךרוד רָאנ ,ןערעילרעפ טָאנ ןיא ךיז לָאז רע סָאװ ,םעד ךרוד

 ,םיימשנ םינינע לעיפוצ ןופ ןעגַאזבָא ךיז כָאז רע סָאװ ,םעד

 .טרעדַאפ רענייז ףונ רעד סָאװ

 : לשמ ןערנענלָאפ טימ קנאדעג ןעזעיד טרעלקרע רע ןוא

 ןערעװ ,ןעטיילרעפ ליװ ןעמ סָאװ ,רעבליז ךעלקיטש

 םוצ רענייא ןעפראדעב ייז ואווא ,ץַאלּפ םעד ףיוא רעהירפ

 םעדכרוד .לעסיבַא טצארקעגבָא ,ןערעוו טיילעגוצ ןעטייווצ

 שרעדנא .סנייא עדייב ןערעוו ןוא טיילרעפ רעסעב ייז ןערעוו

 ךיז טניפעג שרעדנא סיּפע רעדָא רעװַאשז ןעוו ,רעבָא זיא

 ןעטפעהעב ןַאד טינ ךיז ןענעק ייז .ייז ןעשיווצ הציחמ םלַא

 הנשקבת םא, ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא ,ןעטייווצ ןיא רענייא

 רעבליז ןופ תוקבדתה יד יו ,געוו םענענייא םעד ףיוא ".ףסככ

 םהיא ןיא תוקיבד יד ןעמוקרָאפ ךיוא ףראדעב ,רָאפ טמוק

 -בֶא לעיפ ךיא םענעגייא ןייז ןופ ףראדעב שנעמ רעד .ךרבתי

 ,ןייז םינ רעװַאשז םוש ןייק םהיא ףיוא לָאז סע ידכ ,ןעצַארק

 יר טעװ ןאד .ןעדייש טָאג ןופ םהיא לָאז סָאװ ,הציחמ ןייק

 .ןייז ךילנעמ תוקיבד

 -רעל סָאד .גונעג טינ ךָאנ ןיא ןיילא ןענוואיז ןוא ןענרעל

 ןוהטעג תוקיבד רעגירעהעג רעד טימ ףרַאדעב ןענוואד ןוא ןענ
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 יו זיא יז ,לוסּפ ןעשנעמ ןופ הדובע יד זיא טינ ביוא .ןערעוו

 .המשנ א ןוזָא ףונ א

 "ווא יד לָאמַא טעדנעלברעפ ןוא טכַאמרעפ ערה רצי רעד
 ךרוד ,רומג קידצ א ראפ ןעטלַאה ךיז לָאז רע ,ןעשנעמ ןופ ןעג
 רע שטָאח ,ףגסמ ךיז זיא ןוא גידנעטש טנערעל רע סָאװ ,םעד

 םשה ןיא תוקיבד ןופ ןינע רעד סניוזא זיא סָאװ ,טינ טסייוו

 טינ המולש הנומא ןופ םעט םעד לָאמנייק טָאה רע ןוא ףרבתי

 םהיא ןופ ןענעז םשח תדובע ןופ םירקיע עמַאס יד ןוא טכוזרעפ

 טעמכ ןיא שנעמ ַאזא טא .ןעראװעג טסוקרעפ ןעצנאגניא רָאג

 םהיא ראפ ןיוש ןיא סע ןוא רענעלאפרעפ א גיבייא ףיוא

 רָאנ ןיוש טייהקנארק ןייז וצ זיא סע .ָאטינ הנקת ןייק רָאג
 קידצ א ןעניוא יד ןיא ךיז ייב זיא רע תויח .אטינ חפורת ןייק

 רעוו ,קידצ א ראפ ךיוא םהיא ןעטכארטעב ןעשנעמ ןוא ,דומנ

 ףיז לָאז ןוא ןוהט הבושת לָאז רע ,ןענניווצ םהיא טעוו עשז

 ןופ ןינע רעד סניווא טסייה סע סָאװ ,גיטכיר ןעטכארטנייא

 שנעמ א זא .ןמשל תווצמ יד ןייז םייקמ ןוא ןענעווַאד ,ןענרעל

 "רעד טָאה רע זא ,טקנעד ןוא וליפא תבשל תּבש ןופ טסַאפ

 / טרעוו ןייק רָאג ןעטסַאפ אזַא טָאה ,ןוחהטעג ךאז עסיורג א טימ

 טםינ םענייז תינעת ןעזעיד ךרוד ןעק ענייז המשנ יד ןוא ,טינ

 .ןערעוו טרעטיילעג

 רעטרעוו טימ ןערעלקרע טינ ןעק ןעמ יו יוזא טקנופ
 לכאמ םִייד טָאה סָאװ ,םעניוזא ראפ ?בכאמ א ןופ םעט םעד

 -נורהעלקרע ןוא דער עלא יד ךָאנ ןוא ,ןעסענעג גינ לָאמנייק

 ךיוא זיא יוזא ,ןעביילב רתסנ ןינע ןא םהיא ראפ רע זופ ןענ

 ארובה תכהא ןופ םעט םעד טכוזרעפ טינ טָאה סָאװ ,םעד טימ

 טינ טָאה סָאװ ,םעניוזא טימ ,רענייז הארי רעד ןוא ךרבתי

 ןיא ךיז ןייז רשקתמ ןוא ןייז קבדתמ ןופ םעט םעד טכוזרעפ

 הדובע ןופ םינינע ערעדנא עלא יד ןֹופ ןוא ךרבתי םהיא

 עזעיד ןערעלקרע וצ ךילנעמנוא םהיא ךיוא ןיא סע .בלבש
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 ,ייז לָאז רע ,ךילטפירש טינ ןוא ךילדנימ טינ ,םינונע עלא

 ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא .ןענעק ןעפיירנעב ,ןענעז ייז יו

 ןעפור סָאוװ ,יד יוװ טינ .הרות רעד ןיא רתסנ ןופ הניחב רעד

 רתפנ ןעמ ףראדעב הלבקחה תמכח יד ,.רתפנ הלבקה תמכח רעד

 נידנעטש ןעפָא ךָאד ןעהעטש םירפפ יד םוראוו ,ןעפור טינ

 טינ טסייוו רענייא ביוא ןוא ,ייז ןיא טנערעל סָאװ ,םעד ראפ

 א ראפ ָאזלא ןעמ ףרַאדעב --- ייז ןיא טינ טחעטשראפ ןוא

 יד ךיוא ,טינ ךיוא הלגנ ןייק ןעק סָאװ ,םעד ראפ ,ןעטייווצ

 רתפנ טרָאװ םעד טימ הּפ לעבש הרות ןוא בתכבש הרות

 יד ןיא רתסנ ןופ ןינע רעצנאנ רעד ,ןעד סָאװ רָאנ ,ןעפור

 .תוקיבד

 -לָאפ ףיוא בוט םש לעב רעד טָאה תוקיבד ענעגייא ןייז

 ןיא קנאדעג ןיימ טפעהענ דיא זעוװ : טרעלקרע ןפוא ןעדנענ

 םוראוו ,ליוו סע סָאװ ,?יומ ןיימ ןעדער ךיא זָאל ,ךרבתי ארוב

 ,ךרבתי ארוב ןיא ",ןוילעה שרוש , ןיא םירובד יד דניברעפ ךיא

 לָאמטפָא , ןוא .ןעביוא ןופ שרוש א טָאה ךאז רעדעי םוראוו

 -ער ןענעק טינ טגעלפ בוט םש לעב רעד זא ,ןעמערט טנעלפ

 טנעלפ רע ןוא תוקיבד רעפיורג ןייז בעילוצ ןעשנעמ טימ ןעד

 ".ןעדער '"הטישל ץוח

 ,ןייז תוקיבד טימ חדובע יד ףראדעב נידנעטש ןוא

 עד ,ןייז סיורג לעיפ יוזא ףיוא ףרַאדעב תוקיבד יד ןוא

 רעד ףיוא ןַאד לָאז רע .ןעפעגרעפ סעלא ןיא שממ לָאז שנעמ

 .ןייז ל?נוסמ שפנ תוריסמ רעטּפערג

 טנערפעגנ ,ןהוז ס'םש לעב םעד ,יבצ 'ר טָאה לָאמנייא

 *? טָאג ןעמ טנעיד יוזא יוו, : םולח ןיא םענייז רעטָאפ םעד

 םעד רעטנוא גראב רעכיוה ַא טלעטשעגרַאפ םהיא דיז טָאה

 רע .םוהת רעפעיט ,רעפעיט א גראב םעד רעטנוא ןוא לעמיה

 ךיז טָאה ןוא טלעטשענפיורא גראב ץיּפש םעד ףיוא ךיז טָאה
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 רעדעילנ ענייז עלא ןוא ,ןעמפראוועגבַארא םוחת ןעפעיט ןיא

 ,ןערָאװעג ןעטַאשוצ ךעלקערב ןיא ןענעז

 ןעפורעגנַא רענייז רעטָאט רעד ךיז טָאה םעלא םעד ךָאנ

 : םהיא וצ

 .טָאג ןעמ טנעיד ַא יוזא טָא ---

 לָאז רע זיב ןעוערָאה שנעמ רעד ףראדעב לעיפ ןוא

 ,תוקיבד .ןעכיירגרעד תוקיבד ןופ חנרדס ע'תמא יד ןענעק

 ןיא --- םשה תדובע ןיא שפנ-תוריסמ ןוא תוימשנח תוטשּפתה

 ןענהאװעננייא שנעמ רעד ךיז ףראדעב ןעכאז עלא עזעיד

 טפלעה לָאמא ."אימשד אתעייס , א רעבָא ךיז טכַאמ לָאמַא

 ןיא טעיג רע ןוא סיורא ןעשנעפ םעד םלוע ?ש אנובר רעד

 "עמ א ןוא נונעת א ןוא קשח א ןוא תוסיבד א ןיירַא םחיא

 -עד ןאד לָאז .הדובע רעד ןֹופ תוקיתס יד ןעלהיפ וצ טייקניה

 םעד לָאז רע ,ןעזאלכרוד טינ טנעמַאמ טזַא שנעמ רעד רעביר

 טימ דלאב טלָאמאד ךיז לָאז רע .ןערעילרעמ טינ רשוכח תעש

 ,ןעמהענ םשה תדונע וצ תוקיבד ןוא הארי ןוא הבחא רעפיורנ

 טימ הדובע ןופ תוקיתס יד לָאמנייא טעװ רע ביוא םוראוו

 הדובע אזא ןופ ןיוש רע טעוו ,ןעכוזרעפ טינ תוקיבד רע'תמא

 .ןעפיוו טינ לָאמנייק

 טנָאי לָאמטּפָא ,םיסנ ףךיו ןעפערט רעֶבָא נידנעטש טינ

 ןענעיד טינ םהיא טזָאל ןוא ,ןעשנעמ םעד ךָאנ ערה רצי רעד

 רעד רהעמ סָאװ ןוא .ףרד םענעש ןוא םענייר א ףיוא טָאנ

 .ךָאנ םהיא רע טהענ רהעמ ץלַא ,םהיא ןֹוֿפ טפיולטנא שנעמ

 ןופ ןענעק לָאז רע ,ןענילק ןהעז רעבירעד ךיז זומ שנעמ רעד
 עשנעמ םעד ט'הצע םש לעב רעד ןוא .ןערעוו רוטּפ ץענ ןייז

 הוצמ רבד רעדעי ןיא לָאז רע .ןעראנבא ערה רצי םעד לָאז רע

 ןהעטשפיוא ןעלעוו טעוו רע בוא ,לשמל .ןענ'הבנג העד ןייז

 הרות ןיא לָאז רע ,ףיורעד רָאנ ,םימש םשל רָאנ טכַאנ עבלַאה

 טימ ןעצייר ךיז ערה רצי רעד טעװ ,ןעגנערברעפ הלפת ןוא
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 סיראא

 141 44 = יי
: * 

 ,םַאזטַאר סָאד זיא רעבירעד ,םעד וצ ןעזָאלרעד טינ ןוא 4 ?א

 ירכ ,ךיז ןעּפאכוצפיוא דיז ייב ןעפעילשעב טשרטולכ לָאז רע

 "עב םיכרד זוא ןעגעוו --- ס'ערה רצי םעד --- ענייז ןיא ךיז

 םוצ תוכייש א ןעבָאה סָאװ ,ןעכאז עניוזא ןיא ,ןעגיטפעש

 לעװ -- "ףיתודע לא ילגר הבשאו; םעדכָאנ ןוא ,ערה רצי

 .ןעמהענקעווא תווצמ ענייד וצ סיפ עניימ ךיא

 תדובע ןייז ךרוד תוגרדמ עכיוה וצ ןעמוק ןענעוו וליפא

 יד זיא רקיע רעד .ןעטכארט לעיפוצ טינ רע ףראדעב םשה

 א ,ןייז ףראדעב ענייז הנוכ עצנאג יד .ןייֿפא םשה תדובע

 אביל אנמחר .ןיילא ומש ךרבתי ארוב םוצ ןוחט וצ חור תחנ

 תדובע יד .ןעבַאה זעשנעמ ןופ ץואה סאד ףרַאדעב טָאג .יעב

 םייקמ סָאד טינ ןוא ןעסעילפסיורא ןעצרַאה ןופ ףראדעב םשה

 -עג ןעבָאה עלעיפ , .רקיע רעד זיא הוצמ רעד ןופ ןיילא ןייז

 -נייא טינ ייז ךיז טָאח סע ןוא יאחוי ןב ןועמש ןבר יו ,ןוהט

 ןב ןועמש ןבר יװ ,ןוהטעג ןעבָאה ייז םוראוו --- ןעכעגעג

 טינ רעבָא סע ןעבָאה ייז ,רע יװ ,ןוה ט וצ רָאנ יאחוי

 ".ןוהטעג ןעצרַאה ןעצנאג רעייז טימ

 םעד ןעטיילגעב ,םש לעב רעד טנָאז ,תוחכ עזעירעטסימ

 ענייז םהיא ןעזייוו ייז ןוא ,נעוו-סנעבע? ןייז ןיא ןעשנעמ

 -נעמ א ךיז טפערט סע ביוא ,לשמל .ןַא תולעמ ןוא םיתועט

 רעדָא הריבע ןא טהעגעב רענייא יוװ ,זהעזעג טָאה רע זא ,ןעש

 ןא זיא רענעי זא ,ןעצימע ןענעוו ןענָאז טכרָאהענ טָאה רע

 ןיילא םהיא ןיא ךיוא זא ,ןמיס א סָאד זיא ,ןעננאנעב הריבע

 "עג םהיא טָאה ןעמ .ןאהרעפ םנּפ ַא טכיזניה רעזעיד ןיא זיא

 רעועיד ןופ סיּפע זַא ,טימרעד ןערעהוצנָא לעמיה ןופ ןעבענ

 זקתמ הריבע יד ןהעז לָאז רע ןוא םהיא ןיא ךיז טניפעג הריבע

 א לָאמַא םהיא ייב ךיז טקעוורעד גנולצופּפ ביוא ןוא .זייז

 ןייז םייקמ וצ ךיז ןייז ?דתשמ ןהעז רע לָאז ,הוצמ א וצ קשח

 זא ,ןעוועג זמרמ לעמיה ןופ טימרעד םהיא טָאה ןעמ ,דלַאב יז
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 בומ-םשי-לעב לארשי 'ר ױ"ע צ עז ,צ ,ׁשי

 זיא עכלעז סָאד .רענייז ןוקית רעד טנעיל חוצמ רעזעיד ןיא
 -עב ,ןעטסאפ וצ גנולצולּפ םהיא ךיז טסולגרעפ סע ןעוו ,ךיוא
 ,ןערעוו לטב טינ ןופרעד לאז רע ,ןעטיחבא ךיז ןהעז רע ףרַאד
 םיפונס ןהָא דיירפ ךרוד טָאג ןענעיד וצ רעסעב זיא סע שטאח
 -רעד סָאװ ,ןיילא קשח רעד ,תובצע םרוג ןענעז ייז םוראוו
 רהעז זיא ,הוצמ רבד א סיּפע ןוהט וצ ןעשנעמ ןיא ךיז םקעוו
 .ךאז עכילצונ ןוא עסוג א

 -נעטש ןעשנעמ םעד ןעטיילגעב תוחכ עזעירעטסימ עטוג
 לָאז רע ,ןימלעהוצסיורא םחיא ,נעויסנעבעל ןייז ףיוא גיד
 רעבָא טפָאלש רע .ןָאהט ןענעק םלוע ארוב ןופ ןעליוו םעד
 רעד ןיא הארי יד טעֶא טנעל רע .טינ ע"ה רצי רעד ךייא
 ןַא וצ ןעשנעמ םעד רע טכוז חוצמ ַא ךרוד ,ןיירא האמוט
 ןוא הדובע ןייז ןופ םהיא לָאמַא טרעטש רע .ןערחהופ הריבע
 םינ חריבע ןייק וצ ןעשנעמ לָאז רע ,דיירפיוא םעד טימ חלמת
 ןעכאפ טינ טָאפש יוצ תוקיבד ןייז ןעלאז ייז ;ןעגנערב
 םשל תקולחמ א ייז טימ לָאז רע ,ןֵַא םהיא טרער רע דעדַא
 רעד .םהיא ןופ ןעכַאל ייז סָאװ ,ראפרעד ןערהיפרעפ םימש
 ערה רצי ןופ ץענ עזעיד לָאז רע ,ןחעז רעבָא ףראדעב שנעמ
 ןייז ןיא ןייז טסיירד ןוא קרַאטש ףראדעב רע .ןעדיימסיוא
 וצ םהיא ןעלעוו ןעשנעמ ןעוו ןוא .םלוע ארוב םוצ חדובע
 ערעדנא ןיא רעדא הלפת ןוא תוקיבד ןייז ראפ ןעכַאמ טָאּפש
 -טנעבא טינ דייר עטוג ןייק טימ וליפא ייז רע לָאז ,םינינע
 .ףַאז עדעי .ןעמוק טינ תקו?חמ ןייק וצ לָאז סע ידכ ,ןערעפ
 יצ ,ןייז לַאנע ץנאנ םהיא ייב לָאז ,םחיא טימ טפערט סָאוז
 ,ךאז רעדעי ןיא .םהיא ןעלדיז ייז רעּדַא םחיא ןעביול ןעשנעמ
 םהיא ןופ ךָאד ןיא סע ,ןענַאז רע לָאז ,םהיא טימ טפערט סָאװ
 .ןערָאװעג טקישעג דרבתי

 עזעיד טָאה טָאװ --- םש לעב רעד טגָאז -- רענייא רעדעי
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 רעצעז ,צ .ש
 בוט-םשי-לעב לארשי 'ז

 |י יז :טכיירגרעד (* ןעכַאֿכ ןופ ןינע ןיא תוגרדמ ייווצ

 דיוא ןוא טכאלכעגסיוא וע מעל א ןופ

 ויא--ןעכא?סיוא ערעדנא עכא
 חוטב

 ינייה ,ןייז אבהיםלוע-ןב א טעוו רע זא

 הניחב רעד ןיא זיא רע ?ייוו ,םהיא ןופ ןעכַאל עלא סָאװ ,רעד

 -רַאה םוצ טינ רעבָא ךיז טמהענ רע ןוא "ללותשמ ערמ רו,

 רעצנאג רעד ןופ רע טכַאל טייז ןייז ןופ דיוא רָאנ ,זופרעד ןעצ

 טימ -- געוו םענענייא ןייז טימ ץלא ךיז טהעגנ ןוא טלעוו

 .גידנעטש טָאג זיא םעד

טא
 

 ,תונהדב ינימ ינש :ונייה ,אבה םלוע ינב ויהש ,ווחדב ירת ינה *)

 ,"ללותשמ ערמ רסו; דצמ וב םיקחשמ םלועה ?נש ,וז הגרדמב אוהש ימ

 .ויכרד 'ה חכונ -- ךובתי ותדובעב חטבכ ךלוהו םלועה ?כב קחשמ אוהז



 בומיטשילעב לארשי 'ר ריעצעו ,.צ+ ,ש
4 

 יג

 ןעשידיא ןיִא ןאיפימ ןייז ןוא קידצ ןופ חכ רעד
 .ןעּבעל

 ןיא טָאה רע -- .םויקידצ ןופ רעדנירג רעד ןעװעג זיא םש לעב רעד

 "רעביא דרע ןוא ?עמיה ןופ ןעלסילש יד םיקידצ יד ןופ דנעה יד

 ,קידצ רעד טָאה ןיילַא טכַאמ עסיורג רעבַא רַאנ טינ --- .ןעבעגעג

 "עב רע --- .טיײיקכילטראוװטנארעפ עסיורג ףיוא ףיז ףיוא םָאה רפ

 ןעװו -- .ןעבערטש תומילש ערעסערג ןצ ףךילרעהפיואנוא ףרַאד

 -רַאדעב ,וןליפא שנעמ רעטסָארּפ א יו ףיוא ףךיזו טרהיפ קידצ רעד

 "נעמ --- .ןעלייהטרוארעפ טיג ןעשנעמ עגיטייז ןַאד ךיוא םחיא ןעפ

 ןערהַאפעג זיא ם'הרש ביל 'ד --- .טָאנ יא םע טנעיד רע ןַא ,ךיל

 ןוא בא טרדניב רע יו ,ןהעז לֵאֹו רע ,ףיורעד רַאנ "דיגמ , םוצ

 ךיֹוא רעבָא טָאה םשילעב רעד --- .ענייז ןעקַאו יד טדניברעפ

 ,טאהעג ארומ טָאה רע -- .טלהיפעגראפ טויקידצ ןופ הליפנ יד

 ענייק ןעלָאז ןעפטשעב טָאה רע סָאװ הטיש רעיײנ רעד ןופ ןזַא

 םגעלפ רניירֿפ עמיטניא ענייז רַאפ -- .ןערעװו טינ תוטיש עלעיפ

 עפיורג ןייז ןעגאוסיורַא טיוט ןַײו רַאֿפ ןעיוהָאי עטצעל יד רע

 'עב טָאה רע סָאװ ,גננגגעװעב רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןעגעוװ גרָאז

 .ןעפַאש

 טימ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא םש לעב רעד

 םעדכָאנ זיא רע יוװ ,ןיז םעד ןיא טרירעּפַא קידצ טרָאו םעד

 -יידיסה רעד ןיא רחַאי טרעדנוה ייווצ עגדַאק ןופ ךשמ א ןיא

 "רע רעד ןעוועג זיא רע .ןערָאװעג ןענַאטשרעּפ טלעוו רעש

 םעד קידצ ףעירנעב םעד ןיא טנעלעגניירא םאה סָאװ ,רעטש

 ,רעננעהנא ענייז ןופ רעצישעב ןוא ןאדטאפ ןופ טלַאחניא

 ףיוא ןענייז עכלעוו ןוא קבדתמס םהיא ןיא ךיז ןענייז עכלעוו

 ןופ רעדנירג רעד זיא רע .ןעזיוועגנא דסח זוא תוכו ןייז
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ 1

 םָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע ,ןעוועג "םזיקירצ,

 .טלעטשעג הנררמ רעכיוה ַאזַא ףיוא קידצ ןופ תובישח יד

 ןופ םיחולש יד ןענייז ,םש לעב רעד טנאז ,םיקידצ יד

 ייז .טזײּפשעג ייז בעילוצ רָאנ טרעוו טלעוו עצנַאג יד ,טָאג

 ןעשנעמ יד ןופ םירוּפס ןוא םירובד עֶלַא יד ףיױרַא ןעננערב

 יז ךרוד ראנ ןוא "הנוילעה המכח, רעד וצ רוד רעייז ןופ

 ."חבושת ילעב ןוקית, רעד טמוק

 ןוא "זונגה רוא , םעד הרות רעד ןיא ןעניפעג םיקידצ יד

 יז .ןעטייווצ םוצ טלעוו ףוס ןייא ןופ םהיא ךרוד ןעקוק ייז

 טוהט ,רַאנ ןעטעב ייז סָאװ .טבעילעב טָאג ףיוא רהעז ןענייז

 טקעטש סע זַא ,םורַא דיז זעהעז ייז ביוא ןוא ,טָאנ דלַאב סע

 יז ןעטעב ,ןעטעבעג ןעבָאה ייז סָאװ .םעד ןיא הער ַא רָאנ

 -עװ טלעדנַאװרעּפ חבוט ַא ןיא לאז הער יד זַא ,לָאמַא ךָאנ

 ,םיוקמ טרעוו סָאד דיוא זוא .,ןער

 סאוו ,"ןיצוצינ , עגילייה עלעיפ טנַאמרעפ קידצ רעדעי

 "רעד ףרַאדעב רע עכלעוו ,המשנ שרוש ןייז וצ רייש ןענייז

 המהב !ייז ןוא תרשמ ןייז וליפא ןוא .ןייז ןקתמ ןוא ןעביוה

 םיצוצינ עגילייה ןענייז סעלא ןיא --- םילכ ענייז עלא ןוא

 -גערב שרוש רעייז וצ ןוא זייז זקתמ ייז ףראדעב רע ןוא ןאראפ

 וצ םרַא ןופ םורַא קידצ רעד סע טרהַאפ רעביראד ןוא ,ןענ

 ."ןעביילקפיונוצ ןיצוצינ; יד לָאז רע ,טרָא

 רעד זיא טצענערגעבנוא .קידצ ןופ חכ רעד זיא סיורג

 עסיורג ַא ךיז ףיוא רעבַא טָאה רע .לארעביא רענייז םולפנייא

 יד זיא רעווש רעיוהעגנוא ,רעווש .טייקכילטרַאװטנארעפ

  ןעטײברַא דילרעהפיואנוא ףראדעב רע .ענייז םשה תדובע

 .ןערילרעפ טינ ענייז תוגרדמ יד לָאז רע ,דיז ףיוא

 תוקיבד יד זַא ,זיא קידצ ןעדעי ןופ תומילש רקיע רעד

 ןעסירעגרעביא טינ עגר זייק ףיוא וליפא םהיא ןופ לָאז ענייז
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 בוטיםש-לעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש

 ףרַאדעב רע ןעוו ,ענייז םירובד עלא יד ןיא וקיֿפא .ןערעוו

 םלועה ינינע ןצ ןעגנאלעב סָאװ ,ןעכַאז ןעשנעמ טימ ןעדער

 ףיוא לָאז ענייז תוקיבד יד זַא ,ױזַא ןעדער ןהעז רע לָאז ,הזה

 תעשב ןוא ,ןערעהפיוא טינ חלילח ,וליפא טנעמַאמ ןייא ןייק

 םורָאװ .,םעד ןיא ןייז רהזנ רחעז רע לָאז ,הוצמ ַא טוחט רע

 תוצמ יד ןייז םייקמ ןופ ןינע םעד ןעגעו טכארט רע לייוו

 .ןערעוו טקוקרעפ םהיא ןופ לָאז תוקיבד יד זַא ,ךילנעמ זיא

 ,ןייז גיטכיזרַאפ רהעז רע ףראדעכ רעבירעד

 תומילש רערעסעדרנ ץֵלַא וצ גידנעטש ףראדעב קידצ רעד

 .ןהעטש ןעביילב טינ הנרדמ ןייא ףיוא ראט רע ,,ןעבערטש

 טָאה רע יװ ,ךיילנ קידצ רעד ךיז טכַארטעב טנעמַאמ ןערעי

 ףראדעב לָאמ עלַא .ןעכיוהעגנַא םשה תדובע ןייז טינ ךאנ

 ,םשה תדובע ןייז ןיא ןייז שדחמס סעּפע רע

 תדובע ןיא חנרדמ עטסערג יד קידצ רעד טכיירנרעד סע

 ,ןעכיירגרעד טינ ןעק רערעדנא ןייק ןעכלעוו וצ ,םשח

 ענעדישרעפ לָאמטפָא ןענייז רעֶבַא קידצ םייב ךיוא

 .ןאראפ תונרדמ

 רע ,ונייה ,"תולדנ , ןוֿפ הניחב רעד ןיא רע זיא , לָאמַא

 זַא ,טסייוו רע ןוא ומיחרו וליחדכ ןענוװַאד ןוא ןענרעל ןעק

 קבדתפ ךיז זיא ןוא "םיכלמה יכלמ ךלמ , םעד טימ טדער רע

 ,תונטק ןופ חניחב רעד ןיא רע זיא לָאמַא ןוא ."םהיא ןיא

 לָאז רע ידכ ,ןעוהיפנַא המחלמס עסיורג א רע ףראדעב ןַאד ןוא

 ,ךרבתי םחיא וצ ןייז ברקתמ ןענעק ךיז

 "רעסיוא סיוא טהעז קידצ רעד זַא ,ךיז טכַאמ לָאמא ןוא

 טנעװַאד רע זַא ,טפערט סע .ןע'תמא ןיא זיא רע יוװ ,טינ ךיִל

 זעמ ףראדעב .,םורָא גידעל ךיוא טהעג ןוא חנוכ סיורג טימ טינ

 ןייז טיול ןעשנעמ עניטייז יד ןעלייחטרוא טינ רעֶבַא םהיא

 קידצ רעד ךאד-חמ ,ןעגאז טינ ןערָאט ייז  .טייקכילרעטיוא

 ױזַא יאדוא ןיוש ךָאד ךיא געמ ,ױזַא ךיו טרהיפ דיסח ןוא
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 בוט"םשילעב לארשי 'ר רע צ עז .צ ,ש
 .היידזיייליוטייאלי יריד

 טא יא

 ןופ, ךיז טעוװ רע ןעוו ,קידצ רעד םורָאװ .ןערהיפפיוא דךיז

 רוַאד ןוא ןענרעל ןעביוהנַא טעװ ןוא "ןעפאכפיוא ףֵאלש ןייז

 -עכעה ַא וצ םילטב םירבד עלַא יד רע טעוװ ,רעהירפ יו ,ןענ

 ריהז הוח, ןופ ןינע רעד זיא סָאד ןוא .ןעגנערב הגודמ רער

 עכיוה ערעייז ןופ ןעלַאפ םיקידצ יד ןעוו וליפא ,"זתלחגב

 ענעשַאלעגסיוא יװ ןענייז ייז ןעוו ,זאד ולימא ,ּפָארַא תונרדמ

 ערעדנַא טוהט ןוא םילטב םיובד טדער רע ,ונייח ,ןעלהיוק

 ייז ןופ ךיז טסלַאז וד ,ןייז רהזנ וד טסלָאז ,םילטב םישעמ

 םירבד יד וליפא ,דער ערעייז עֶלַא םירָאװ ,ןענרעלבָא טינ

 וצ םורָאװ .ןעלהיוק-רעייפ עסייה יוװ ןענייז ,ערעייז םילטב

 רָאנ ןעק קידצ א ןופ הנודמ יד ןוא הלעמ יד ןהעטשרעפ

 ,הנרדמ רעזעיד ןיא ןיילא זיא רעכלעוו ,רעניוזא

 -ָאנ ןיא ןעמ טלחעצרעד טלעוו רעשי'דיסח רעד ןיא ןוא

 "עג ןיב ךיא :;טגָאזעג טָאה רע זַא ,ס'חרש ביל 'ר ןופ ןעמ

 הרות םהיא ןופ לָאז ךיא ,ףיורעד םינ ,דינמ םוצ ןערהַאפ

 טוחט ןוא סיוא טוחט רע יוזא יו ,ןהעז לָאז ךיא רָאנ ,ןענרעל

 ןילַא שנעמ רעד ?הרות ןיא סָאװ .ענייז ןעקָאז יד ןָא

 לעוועב ענייז עלַא טימ ,זעגנולדנאה ענייז עַלַא טימ ףראדעב

 .ןייז הרות ןעדער ןעצנַאנ ןייז טימ ןוא ןעגנוג

 טימ םש לעב רעד טרהעלקרע קידצ ןופ "הליפנ ,, יד ןיא

 : לשמ ןעדנענלַאפ

 ףהעג דניק ןייז טנערעל סָאװו ,רעטָאפ א יװ טקנופ

 רעהכאנ ,םינּפ לא םינּפ רעהירפ םהיא ןעבענ רע טהעטש

 ןהוז ןייז ידכ ,טירט עכילטע ףיוא םהיא ןופ בא רע טערט

 ןיילא ןעניואוועגוצ ךיז לָאז ןוא ןייז ברקתמ םהיא וצ ךיז לָאז

 ןופ קחרתמ םלוע לש אנובר רעד דיוא דיז זיא ױזַא ,ןהעג וצ

 -וצ זיא ,ַאזלַא ,הליפנ עזעיד , .עלייוו רענייפק א ףיוא קידצ

 ."הילע רערעסעדג ס'קידצ םעד בעיל

 ןעליוו םענעגייא ןייז טימ קידצ רעד ךיז טזָאל לָאמַא ןוא
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 בוטיםשילעב לארשי 'ח רעצעז .צ ,ש

 ענעלַאפעג יד לָאז רע ידכ ,בָארא הנרדמ רעכיוה ןייז ןופ
 סָאװ ,רעד יו טקנופ ,ןַאהט םע זומ קידצ רעד .,ןעביוהרעד

 ףיוא ףיורעד ןומ ,ןעּפעלשסיורא עטַאלב ןופ רבח ןייז ?יוװ

 םעד ןיא ןוא .,ןהענוצ עטַאלב רעד וצ טנעהאנ רַאנ ןיילא רע

 ךיז ןעק רע סָאװ ,קידצ ןופ טייקסיורג יד טהעטשעב עקאט

 -ייז חנרדמ רעכיוה רעד וצ קירוצ הנרדמ רענירעדינ רעד ןופ

 עטָאלב רעד ןיא טינ טביילב רע סָאװ ,םעד ןיא ,ןעביוהרעד רענ

 טינ םעלא טָאד עקאט םהיא ךיז טינ גנירג רָאנ ,ןעקניז

 ףיוא ןיוש לָאז רע ,קידצ םעד רַאט סלָאמַאד רהַאפעג יד ,ןייא

 טינ ןוא ,סיורנ רהעז זיא ,ןעביילב רענעלאפעג א גידנעטש

 .ןעפַארטעג עלעפ עניוזא ןיוש ןענָאה לָאמנייא

 ,ןעשנעמ יד גיטסייג גידנעלייח ,קידצ רעד זומ לָאמא ןוא

 ןיא רער ענייז ןייז שיבלמ ,ןעבָאה הָאופר ןייז ןעפראדעב סָאװ

 ןענעק ןעצראה ןיא גנירג ןעלָאז ייז ,םישובל ענעדעישרעפ
 .ןעגנירדניירַא

 : קנאדענ ןייז רע טרירטסוליא ?שמ ןעדנענלַאפ טימ ןוא

 ןעמהעננייא טינ ןעק הלוח רעד זַא ,טהעז רָאטקָאד א

 רע זיא ,רעטיב ןייז וצ סיוא םהיא טחעז יז םורָאװ ,חאופר יד

 חלוח רעד ידכ ,ןעטייקסיז ןיא חאופר יד םהיא רַאפ שיבלמ

 ןעמהעננייא ןענעק יז לָאז

 טָאה רעכלעוו ,םש לעב דעד טנַאז ,קידצ רע'תמא רעד

 ,וליפא טייקטפעלש ןופ טנעמעלע ןעטסנעלפ םעד טינ ךיז ןיא
 יד ןיא םהיא ייב ןוא םינ סטכעלש ןייק םענייק ןיא טּהעז

 "עד ןוא ,חגרדמ ילעב ןוא םיקידצ עסיורנ עלא ןענייז ןעניוא

 ,לארשי בחוא רעטיורג אזא רע זיא רעביר

 ןופ ךיוא יו ,לארשי תבהא ןופ רעבָא הנרדמ עטסערג יד

 ףיֹוא ,ןעלייז טפיוה יירד יד ,הרותח תכחא ןוא םשה תכהחא

 "וטקַארּפ ןוא רעשיטערָאעט רעצנַאנ רעד ךיז טלַאה סע ענלעוו
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 רע טָאה ,םשה תדובע ןעגעוו הטיש ס'םש לעב ןופ ?ייחט רעש

 ,טכיירגרעד ןייֵלַא

 "עג ןהוו ןייז טָאה רענייא יװ ,ןהעזעג לָאמַא טָאה רע

 : םהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה ,טשוק

 ,ןייז םיתוחּפבש תוחּפ רעד וליפא רע געמ ,דיא ַא --

 סע ךיז טסנעק וד יװ ,רהעמ ךס ַא ךָאנ טכעלש ןייז רע געמ

 ,בעיל רהעמ לעיפ ךָאד םהיא ךיא בָאה -- ןעלעטשרַאפ רָאנ

 םהיא ךיא שוק ןעגעווטסעדנופ ןוא ,בעיל ןהוז ןייד טסָאה וד יו

 .טינ

 נָא טרעוו ,םש לעב רעד טגָאז ,ןוגה וניאש םדא רעד

 ףיוא רעטשימוצ א יוװ ,םורַא טהעג רע םורָאװ ,"?בב , ןעפורענ

 ןיא גידנעטש ךיז טניפעג רע .רע'רוכש ַא יו ,טלעוו רעד

 טרעוװ קידצ רעד ןוא .הוה םלוע ילבה יד ןופ םיתוטש יד

 "נעמ ייווצ וצ ייז טביילגרעפ רע .ןעפורעגנַא "?ארשי ץרא;

 העד לעב ַא ,רערעטכינ א רענייא ןוא רוכש א רענייא ,ןעש

 ןעבָאה סע ואוו ,דלַאװ א ךרוד ןעגנַאנעג ןענייז עכלעוו ,חלולצ

 .ןענופעג רעביור ןוא םינלזנ ךיז

 "עבַארעב ייז ןעבָאה ןוא ןעלַאפעב ייז רעביור יד ןענייז

 .ןענַאלשעג חצר תוכמ ןוא טעוו

 רוכש םעד טָאה ןעמ ןוא ןעמוקעג םייהַא ןענייז ייז ןעוו

 .םולש ,םולש : טרעפטנעענ רע טָאה ,טנערפעג דלַאװ ןענעוו

 רע .טרהיפענ רעטייווצ רעד ךיז טָאה רעבָא שרעדנא

 םעד רעביא לָאז ןעמ ,טנַאזרעפ תורהזה ײלרעלַא טימ טָאה

 ךיז טנעפאוועב ןעמ ןעוו ןעדייס ,ןהעג טינ געוװ ןעכילרהעפעג

 .ןיזיילכ ןענירעהעג ןוא ןעניטיונ םעד טימ רעהירפ

 ןעגעוו ,םשה דבוע רעד ,קידצ רעד ךיוא טסייוו ױזַא טָא

 ,"תוּפלק , יד ,"םיטסיל, יד ןעגעוו זוא עה רצי זופ המחלמ רעד

 ..געווסנעבעל ןייז רעביא ןעשנעמ ירד ףיוא ןערעיול סָאװ
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 בוט-םשילעב לארשי 'ו רעצעז .צ ,ׁש

 ךיוא םיג ןוא ,ןעװעטַאר וצ ןיילא ךיז יוזא יװ ,טסייוו רע

 רעד .ןעועטַאר ךיז ןעלאז ייז יוזא יו ,ערעדנא וצ טאר ןייז

 טעשודנַאלב רע .גידנעטש םולש טיירש רעבַא ןונה 'ניא

 .םענעי ףיוא טרהיפרעפ ןוא ןייֵלַא

 רבחתמ קידצ ןיא ךיז שנעמ םעד ףראדעב רעבירעד זוא

 טעװ ,ןייז טפעהעב קידצ ןיא טעוװ רע סָאװ ,םעד ךרוד ,ןייז

 םהיא ןייז ליצמ וצ ,ןייז ןיגמ םהיא ףיוא קידצ ןופ תוכז רעד

 קידצ םעד טביל רענייא רהעס סָאװ ןוא ,רהַאפעג ןופ

 רע טנעיד רהעמ ץלַא ,ענייז םיחבש עַלַא יד טלהעצרעד ןוא

 ןופ םיחבש יד טלהעצרעד סאו רעד םורָאװ .טָאנ טימרעד

 ,"הבכרמ-ישעמ , ןיא קסוע זיא רע יוװ ,ךייפנ זיא ,םיקידצ יד

 ןופ חכ םעד ףיוא רָאנ טינ רעבָא ךיז ראט קלָאפ סָאד

 ףיוא גידנעטש ןיילא ךיוא ףראדעב סע ןעזָאלרעפ קידצ

 וצנַא ערה'רצי םעד טימ חמחלמ יד ,ןחעטש ךַאו רעד

 .ןערהיפ

 לעב רעד טנַאז -- ןינע רעד ןיא סָאד ןוא

 ןיא ליואו זַא ,"העורת יעדוי םעה ירשַא, ןופ -- םש

 ,ןילַא רובנג םעד ףיוא טינ ךיז טזַאלרעפ סָאװ ,קלָאֿפ םעד

 .ןעפּפמעק ןיילא ךיוא ןענעק ייז רָאנ

 "ענג ןייז רע טרירטסוליא ?שמ ןעדנענלַאפ טימ ןוא

 : קנַאד

 טָאה רעכלעוו ,ןעוועג רובנ רעסיורו א לָאמא זיא סע

 לָאמנייא .ןעזיועב רעדנואו עטסערנ יד הרוכנ ןייז טימ

 ,טגיטלעוװעג טָאה רובנ רעד ןעכלעוו רעביא ,קָלָאפ םעד זיא

 -ךַאטש ןוא ןעסיורג ַא טימ ןענַאטשענרַאפ המחלמ עפיורנ ַא

 טזָאלרעפ רוכנ ןייז ףיוא ךיז טָאה קלאפ סָאד .אנוש ןעק

 .ןערהיפ וצ המחלמ יד ,טיירנענוצ טינרָאנ ןיילא ךיז טָאה ןוא

 .טכאלש םעד ףפיוא טאה חמחלפ יד רעדייא רעבָא טכאנ ַא

 ןופ ןענָאיּפש יד ךיז ןעבַאה ,ןעכערבסיוא טפראדעב דלעפ
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 ףוט"םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש
 ריי אזיק היי די

 קיל .שיקדליקפ

 -נַאג ןייז ןעבַאה ןוא טע'בנעענוצ רענַאל ס'רובנ םוצ אנוש

 .ןעמונעגקעווַא ןעפַאו ןעצ

 .ןערָאלרעפ טכַאלש ןייז טָאה רובגנ רעד ןוא

 ןעק ןעמ .לשמנ םעד טימ ךיוא ןיא עבלעזסָאד ןוא

 ךָאד ןעק סע ןעוָאלרעפ טינ ןייֵלַא קידצ םעד ףיוא ךיז

 .רעפ סעלַא זיא -- ןעמוקרַאפ "הליפנ, ַא לָאמַא םהיא טימ

 ןיא ןילַא רעבירעד ךיז ןומ ןעמ  סלַאמַאד טלעיּפש

 זיא םעד רעסיוא .ןעלעטש ערהירצי םעד טימ "ףּפמַאק,

 ,ןיא קידצ רעד ,ןילַא םהיא ןיא רַאנ טינ חכ ס'קידצ םעד

 ,ןעפלעה רעבָא םהיא זומ קלָאפ סָאד ,ץירע רובג א ,תמא

 טָאה רע .ןערהיפנַא המחלמ יד םהיא טימ ןעמַאזוצ זומ

 "עב ֹוצ ןטש םעד ,טײברַא עצנַאנ יד לָאז רע ,חכ גונעג טיג

 ףרַאדעב קלָאפ סָאד יװ ױזַא ,ןָאהטבָא ןייֵלַא ,ןעפּפמעק
 ףראדעב ױזַא ,ןעפפמעקעב וצ ןטש םעד ,ןעבָאה ףליח ןייז

 .ןעבאה קלאפ ןופ ףליה יד רַאפרעד ךיוא רע

 קידצ םעד טלעטש םש לעב רעד סָאװ ,םעד ץטָארט ןוא

 דנעה ענייז ןיא טינ ןוא הנרדמ רעסיורג גידלַאוװג ַאזַא ףיוא

 ,םעד ץטָארט ,רעביא דרע ןוא ?עמיה רעביא ןעלסילש יד

 ,טנערהעל םזידיפח רעד סָאװ ,םעד טיול זיא קידצ רעד סאו

 ט"שעב רעד זיא ,קָלָאפ ןעשידיא ןופ טקנוּפלעטימ רעד

 -ענכרוד םזיטַארקַאמעד םענהעש ןוא ןעפעיט ןופ םזיקידצ

 -עב ןוא גנאהנעמאזוצ ןענעוװו עעדיא ט"שעב יד ןעגנורד

 "יווצ ןעריטסיזקע ןעפראדעב ןוא ןעריטסיזקע סָאװ ,גנוהיצ

 -ַארקָאטסירַא רעגינעוו רָאנ טינ זיא ,קלָאפ ןוא קידצ ןעשיווצ

 -ילױטַאק יד יוװ ,שיטָאּפסעד ןוא שירָאטאטקיד רענינעוו ,שיט

 ןליפא רענינעוו לעיפ ךיוא רָאנ ,םזיטסבַאּפ ןענעוו עעדיא עש

 -נוהיצעב עגיטייזנענעג יד ןענעוו ,םזינָא'בר ןופ עעדיא יד יו

 טלייהט םזיקידצ ט"שעב רעד קלאפ ןוא בר ןעשיווצ ןענ
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 7 היקר ייד רייד ר ףומ-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש
 יי

 שיר ארוני

 טא יו ,קידצ ןופ קלָאפ סָאד תוציחמ ץקיד עניוזַא טימ בא םינ
 רעכיא טהעטש בר רעד ,ייז ןעשיווצ רעדנאנופ םוחת ןעפ -עיט אוט ,ענעי יו ,טינ טפרַאװ יז .םע טוהס עעדוא ענעי
 -והנוא ,ערעניא עסיורג רַאנ ןייק טינ טָאה ף/ ,קָלָאפ םעד
 סנעטסיימ טהעטש רע .קלָאמ םעד טימ גנודניברעפ עמ
 תקולח טווצ וצ םייצ ןופ טלייהט ןוא גידנעטש ןעסיורד ןופ
 תולאש יי טנעקספ רע :ןשסַאמ עשידיא יד רַאֿפ סיוא
 םינ רעבָא ,עי 89 ש ס ַא גירנעטש ,5 4 ק מ ןייק םינ ךעבא ,| ת | נג ַא רַאנ גידנעטש זיא רע .,ןמומ ירבד ףעטיבַא ןוא חרות ?עסיבַא לאמא ייז רעפ טנַאז ןוא לָאמַא
 ףָאנ םהיא וצ ןעפראדעב ןעסטמ יד .ע פ ש | מ ןייק
 ,ויז וצ רע טינ רעבָא ,ןעמוקנא

 שרוש רעד זיא רע ,קלָאפ ןיא רעבא טהעטש קידצ רעד
 ךענידעבעל ןייא ןענייז ןעמַאזוצ ייז ,טלָאֿפ ןופ התמשנ ןוא
 רע ןוא הזיחא ןייז םהיא ןיא טָאה קלאפ טָאד ,םֹזינאגְרַא
 םוצ גידנעטש ךיז טזָאפ רע .הזיחא ןייז קלאפ ןיג טָאה
 ,םענ יו ןעבעל ןעצנַאג םעד םהיא םימ טבעל ןוא ֿפָארַא קלאפ

 הררש קטלא ךיז לָאז רע ,ןעסיורג "ייברד אלטציא , ןייז ןיא ךיו לָאז רע ,ןערעדנווּכא קלאפ ןופ ךיז לאז רע ,ףיורעד טינ רעבָא ,קלָאֿפ ןופ טקנופלעטיפ רעד עקאט ןיא רע
 רָאנ ,ןעדניבנָא ,םיונק ןיא םַאלפ רעד יו ,קלאפ ןֹופ ןעב -עפ םעד ןיא ןעבעל ןייז לָאז רע ,ףיורעד רָאנ ,ןעטכַארטעב
 רהאפעג רעטסערנ רעד ןיא םהיא ףעילוצ לָאז רע ,ףיורעד

 .ןעלעטש ךיז רשנַא
 רע טמהענ יוזַא ,ענייז רעגנעהנַא יד טיִג רע יו טקנופ ףטפשומ א ךיוא רַאנ ,עיּפשמ א ראג טינ .לבקמ ַא ךיוא ףאנ ,גידנעטש קידצ רעד זיא ןתונ א רַאֹנ טינ ןוא

 ןופ ףליה יד ןעבאה ףֹראַדְעְב קודצ רעד .ייז ןופ ךיוא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,
 55 יי ןטיקקה טיפ

 ןופ ףליה יד ןעכַאה ףרַאדעב קֶלָאפ סָאד יו טקנוּפ ,קלָאפ

 רעד טסקַאװ רעגנעהנא ענייז ןופ הנומא רעד ךרוד .,קידצ

 רע ןעכלעוו ןופ ,לַאװק רעד זיא הנומא יד .קידצ ןופ חכ

 .ןעטפַאזסנעבעל ענייז עַלַא טּפעש

 ןעגָאז ,םזידיסח רעד טנערהעל ,ןעדיא ןהעצ זא ןוא

 םעד ייז ןעביג .דיא רעטוג א ןזיא רע זַא ,ןעקעטש ַא ףיוא

 .ןירַא חכ ןעסיורג א ךילקריוו הנומא רעייז ךרוד ןעקעטש

 .ןעװעג םזיקידצ ןופ רעדנירג רעד ןיא ט"שעב רעד

 ןעשידיא ןיא טוטיטסניא ןעגיטכיו א ןעמַאשעב טאה רע

 "עַּפש יד ןיא ךיוא ןַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טָאה רע .ןעבעכ

 -עג "םיאיבנה תקהל, ַא ןעדיא ייב ךיז לָאז תורוד עגידרעט

 המשנ רעד רעביא החנשה יד ןעבָאה ןעֶלָאז עכלעוו ,ןענימ

 ןעלָאז עכלעוו ,קלָאפ ןעשידיא ןופ ןעצרַאה םעד רעביא ןוא

 רע סָאװ ,טייקגיטעהט יד ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעצעזטרַאפ

 ןעפרַאש ןייז טימס .ןעביױהעגנַא ןעבָאה אירבח ןייז טימ

 עכלעוו ןופ ,ןערעלהעפ יד ןהעזעג ךיוא רעבָא רע טָאה גיוא

 .ןעדייל טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא טעװ טוטיטסניא רעזעיד

 רע טָאה םזיקידצ ןופ טנעמַאמ-סגנוהילב ןעטשרע םעד ןיא

 "עטייוו יד סָאװ ,גנוטרַאטנע עכילגעמ יד ןהעזענ ךיוא ןיוש

 .ןעגנערב םהיא ןעק גנולקיווטנע ער

 רעד טָאה ,טיוט ןייז רַאפ ,ןעדהַאי ערעטלע יד ףיוא

 -ַאשעב טָאה רע סָאװ ,גנונעוועב יד יװ ,ןהעזעג םש לעב

 ןֹופ ןעהייר יד .ןעסקאוועצ ףעיט ןוא טיירב ךיז טָאה ,ןעפ

 טרעסערגרעפ רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןענייז רעננעהנא ענייז

 יד ןעוועג ךיוא זיא סיורג ןוא .ןערָאװעג רעטכידענ ןוא

 טימ ןעבָאה עכלעוו ,םידימלת ןוא םירבח ענייז ןופ ?החָאצ

 -נעמאמ יד ןיא .,טייברַאעב דלעפ עיינ סָאד ןעמאזוצ םהיא

 רע טגעלפ ,ןעבילבעג ןיילַא ןַאד ךיז טימ זיא רע ןעוו ,ןעט
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 בומ"םשילעב לארשי 'ר רע צ עז ,צ ,ש
 ,קליייהיאק יי:

 יניה ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ןעבעל ןייז ףיוא קילב א ןעפרַאוװ
 -עװש ןיא םענהעש ןעצנַאג םעד ףיוא ,ןענופעג םהיא רעט

 ןוא ,טכאמענכרוד ןעבעל ןייז ןיא טאה רע סָאװ ,געוו ןער

 וצ ךיירפ רעסיורג רַאפ ןעכיוהעגנָא ןאד טָאה ץראה ןייז

 יזא ןעבעל ןיא ןָאיסימ ןייז םהיא ךיז טָאה סע .ןעפסקאוו

 "עג רע טָאה ןייֵלא רענייא .ןעבעגעגנייא ?עיפ ןוא ןהעש
 טָאה רע סָאװ ,עדייבעג רעיינ רעד רַאפ ןייטש םעד טנעל

 ַא טצעי ןוא ,ןעיוב ֹוצ ןעבעל ןעשידיא ןיא טכארטרעט
 יטימ ןוא רעיובטימ ?עיפ ױזַא ןופ טלהיפענ ךיז רע טָאה
 רעבָא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .טלעננירעגמורַא רעפלעה

 רעגנָא ץראה ןייז ?היפעג גירעיורט ןוא רעווש א ךיוא ןַאד

 ינעמאט ןאד רע טָאה טפַאהלעבענ ,ןעסערּפ וצ ןעכיוה

 ,ןעהעזעג םזיקידצ ןופ "הליפנ, עגיטפניק יד ךיוא זייוונעט

 ןעמוק טינ טייצ רעד טימ לאז סע ,טָאהעג ארומ טָאה רע

 םויקידצ ןופ ןעבעל ןופ ןערהָאי עטצעל יד ןיא זיא סָאװ ,סָאד

 ,טייקכילנעמ יד טלהיפענראפ טָאה רע .ןעמוקעג ךילקריוו

 -נַאג םעד טפנוקוצ רעטייוו רעד ןיא לָאז עיצידַארט יד זַא
 םהיא טָאה סע .,ןעפעפיוא םינ םויקידצ ןופ טלַאהניא ןעצ

 יבאש עטיוט ןייק םהיא ןופ לָאז סע ,ןעקַארשעג ץראה ןייז

 ,טייקכילגעפמ יד טלהיטענרָאפ טָאה רע .,ןערעוװו םינ אנָאל

 ןעשנעמ ,ןעלקיווטנע טיזַאדַאּפ ַא ןיא ךיז לָאז םזיקידצ רעד

 ייז ,ףױרעד טינ געװ ןעזעיד ףיוא ןהעג ןעביֹוהנָא ןעלָאז

 רָאנ ,ןעבעגקעװַא קלָאפ םעד חמשנ ןוא ץראה רעייז ןעלָאז
 ךיז רַאפ הסנרּפ ןופ לָאװק א ןיא םהיא ןעלאז ייז ,ףיֹורעַל

 "עוועב רעד ןופ ?רונ םעד רַאפ ךיז טָאה רע .ןעלדנאוורעפ

 ,טשאהעג ארומ טָאה רע .,ןעקַארשענ טפנוקוצ רעד ןיא גנוג

 ינעמ רעהעטשרַאפ ערהיא טייצ רעד טימ ןייז טינ ןעלַאז סע

 ,םיוא טינ "חור-ראש , ןייק טימ ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,ןעש

 ץכלעוו ,קכָאפ ןופ רעכעה טינרַאג טימ ןעהעטש עכלעוו
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 ב)ט"םשילעב לארשי 'ו רעצעז .צ .ש

 "יו ןוא ןענעק ייז ,קלָאפ ןופ ןעמהענ רָאנ ןעליוו ןוא ןענעק

 ךיוא רע טָאה רענינעוו טינ .ןעבעג טינרַאג רעבָא םחיא ןעל

 תקולחמ טייצ רעד טימ טינ ןעלַאז םע ,רַאפרעד טאהעג ארומ

 ןעלָאז סע ,ןעמוקרַאפ גנוגעוועב רעד ןיא ןעגנוטלאּפש ןוא

 .ןעפּפמעק תוטיש ענעדישרעפ רהיא ןיא ןעבױהנַא טינ

 -נעגעל יד טלהעצרעד -- טיוט ןייז רַאפ רהָאי רַאּפ א

 נייז טימ גָאט גנילהירפ א ןיא לָאמַא רע טָאה -- עד

 -עגמורַא ,טדַאטש ןרעטנוא ,ךלעפ םעד רעביא םידימלת

 טָאה ןערעװ םכַאנ ןעביוהעגנַא טָאה סע ןעו ,טדעיצַאּפש

 "װַאד החנמ םױבלעּפע ןַא רעטנוא טלעטשעגקעװַא ךיז רע

 טכַארטרעפ ץלַא ךָאנ רעבָא רע זיא ןענװַאד םעד ךָאנ .ןענ

 יד .ןעבילבעג ןהעטש םיוב םעד רעטנוא טפעיטרעפ ןוא

 -כַאבַאעב ןוא סנעטייוורעד ןופ ןענַאטשעג ןענייז םידימלת

 .רערהעל ןעסיורג רעייז טעט

 לעב ןופ ץפיז דעפעיט ַא ךיז טָאה םורא עלייוו א ןיא

 .ןעסירעגסיורַא ץרַאה ס'םש

 ןעפורעגנָא םש לעב רעד ךיז טָאה םעדכַאנ דלַאב ןוא

 : יז וצ

 לעיפ ױזַא ךיז ןעלעו טייצ דעד טימ זַא ,סייוו ךיא

 לעיפיוו ,ןעניפעג ןעדיא ייב תוטיש ?עיפ יוזא ןוא םיקידצ

 "עי ןוא ,םיובלעּפע ןעזעיד ףיוא ךיז ןעניפענ סע ךעלטעלב

 עניימ ןיא רָאנ זַא ,ןעמהירעב ךיז טעװ ייז ןופ רענייא רעד

 .רע טהענ םיכרד

 םעד ןיא םהיא טָאה רוטַאנ רעד ןופ ;נילהירפ רעד

 ןוא ןעהילב סָאד .,טנַאמרעד גנוגעוועב ןייז ןופ גנילהירפ

 "הירפ םענהעש םעד ןיא לארעביא טָאה רע סָאװ ,ןעסקַאוו

 ךיוא קנַאדעג ןייז טָאה ,ןהעזרעד ךיז ראפ דנעבא-טנניל

 "ענּפָא גנוגעוועב ןייז ןופ ןעסקַאװ ןוא ןעהילב םעד ףיוא

 םעד ןופ גנומיטש ןייז םהיא טָאה ױזַא טא ןוא .טלעטש
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש

 טסברעה ןעכילנעמ רהיא וצ גננוגעוועב ןייז ןופ גנילחירפ
 ,טרחיטעג

 הטיש רעיינ ןייז ןופ לָאז סע ,טאהעגנ ארומ טָאה רע
 "ירעלטסניק ןייז טימ .ןערעוו טינ דומלת רעשי'דיסח ןייק
 טאה ,ןָאיצאוטניא רעשירעפּפעש ןייז טימ ,טקניטסניא ןעש

 נישמ תמא ןעכילטפאשנעסיוושינַאלַאכיספ םענעי טָא רע
 פעיפיוו ,גנונעוועב עיינ עדעי ןעק טייצ רעד טימ ןַא ,ןעוועג
 זאטסקע ןעזעיגילער דָארג ןעטסכעה ןופ ביוהנָא ןיא לָאז יז
 טלעדנאורעפ "הסונ, ןעטרעוװוילנרעפ ןיא ,ןעגַאטרעפ טינ
 ננונעוועב ַא שירעפּפעש יװ ,שיטנַאטסעטַארּפ יו זַא ,ןערעוו
 ןוא ּפמעט טייצ רעד טימ יז ןעק ,ןייז טינ ביֹוחנֲא ןיא לָאז
 ,ןערעוו ?יופ

 םשילעב רעד סָאװ ,טעמכ ,ףעירב עלא יד ןיא ךיוא
 ,רענַאװש ןייז וצ טדיוט ןייז רַאפ ןערהָאי עטצעל יד טָאה
 רע טנעלפ ,ןעבעירשעג ,רעוואטוק ןושרג 'ר ,דימלת ןוא רבח
 ןופ טפנוקוצ רעד רַאפ ענייז גראז עסיורג יד ןעקירדסיוא
 ןענַארטעג ךיז ףיוא עלַא םעמכ ןעבָאה ייז .גנונעוועב רעד
 ןוא ןעקנאדעג ענירעיורט עלַא ענעי טָא ןופ לעּפמעטש םעד
 םש לעב ןופ ןעבעל ןיא ןערהָאי עטצעל יד סָאװ ,ןעלהיפעג
 יז .טסערּפענ ץרַאה ןייז ,ןייטש רערעווש ַא יו ,ןעבָאה
 רע ,ןעוועג םעלבָארּפ טנַאטחעװעגנָא ןייז ?עיפוצ ןענייז
 ייז לָאז רע ,ךיז ןיא ןעקירדרעטנוא ןענעק ןעוועג ייז לָאז
 דניירפ ןוא םידימלת יד ןופ ןעטלַאהעבסיױא ןענעק ןעוועג

 .ענייז



 בוטיםש"לעב לאושי 'ר רועצעז .צ .ק

 "יע
אטע

 ט

 בי

 ,לוגלג ןופ דוס רעד

 הרות ןײז טנעלפ םש לעב רעד יװ ,ןפוא םעד ןיא םויטַארקַאמעד רעד

 ,ןיא רע טנעלפ ליומ ןיא קעביצ עקלופ ַא טימ - .ןעטײרּפשרעּפ

 ' םייב -- .ןעגנערברעפ רערעהוצ ענייז טימ עצנַאנ ןעדנוטש ןעסַאג יד

 סָאװ ,הרות יד ןעגָאז םידימלת ענייז רַאפ רע טנעלפ תודועסישלש

 ןיא --- .טגָאועג "הלעמ לש אילמפ, רעד רַאפ גָאטײב טָאה רע

 ,"םיטּפשמ, יד דיז ןעשיווצ סיוא ןעשנעמ יד ןעכיילג לןג ןעטייווצ

 .טשהעג לוגלג ןעטשרע ןיא ךדיז ןעשיווצ ןעבָאה ייז סָאװ

 םש לעב רעד יװ ,ןפוא םעד טננַאלעבנָא סָאװ דיוא

 "עג ןעגידערּפ ענייז טָאה רע יוװ ,טײרּפשרעפ הרות זייז טָאה

 ,ןעװעג שנעמ-סקלַאפ סיואכרוד םש לעב רעד זיא ,ןעטלאה

 "יז טימ קלאפ םוצ גידנעמוק ךיוא .טַארקַאמעד סיואכרוד

 ס'טָאג טימ ייז וצ גידנעמוק דיוא ,דנעה יד ןיא תוחול ענ

 ךיז לָאז סע טלַאװעג טינ רע טָאה ,ןעּפיל ענייז ףיוא טרַאװ

 ,ןעניפעג קלָאפ ןעשיווצ ןוא םהיא ןעשיווצ תוציחמ עקיד

 גרַאב ַא ןופ ךיוה עסיורג יד לָאז רע טלָאװעג טינ רע טָאה

 סע ,טלַאװעג טָאה רע .ןעדייש ייז זוא םהיא ןעשיווצ יניס

 .ןהענוצ ךילמיטסקלַאפ רחעמ ,ךאפנייא רהעמ סעלַא לָאז

 רק טדַאטש א ןיא ץענרע ?ַאמא רעבירעד טנעלפ רע ועוו

 א ןיא רַאנ טינ ענייז תושרד יד ןעטרַאד רע טנעלפ ,זעמ

 -קעװַא ךיז רע טגעלפ טּפָא רָאנ ,גידנעטש ןעטלַאה שרדמ-תיב

 ,םלוע ןעסיורג ַא ךיז םורַא זעבײלקמורַא ,קרַאמ ןיא ןעזַאל

 תידנערעכור ,ייוצ רעדַא עדנוטש אא ייז רַאפ ןעדער ווא

 ,םענייז קעביציעקלול םעד השעמ תעשב
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר יעצעזו .צ .ש

 םהיא ןעמ טנעלפ טדַאטש רענענייא ןייז ןיא דיוא ןוא

 ןיא עקלול רעד טימ ,ןהענמורא קלאפ ןעשיווצ ןהעז טפָא

 ןעסעומש ןיא ןעשנעמ-רעלזיילק ענעדישרעפ טימ ןוא ליומ

 .ןעגנערברעפ

 טינ ךיז זיוח ןופ תומא 'ד עגנע יד ןיא ?לכב טאה רעי

 -נעטש טפראדעב טָאה רע ,ןעסַאלשעגניַא ןעטלַאה טנעקעג

 .ןעבעל רוטאנ רעד טימ ןעמאזוצ גיד

 ,ענייז םידימלת יד טימ ךיוא רע טנעלפ רעבירעד ןוא

 -אק ןעגירעהירפ ַא ןיא לאמנייא ףיורעד ןיוש בָאה ךיא יו

 טרָאטש ן'רעסיוא טייצ עטסרחעמ יד ,זעזיוועגנַא ?עטיּפ

 .ןעגנערברעפ

 ןיא גנע ךיז ןעבָאה ,ענייז םידימלת יד ,ייז ךיוא זוא

 -בוטש יד טָאה ייז ךיוא .טלחיפעג טדאטש ןיא ןוא זיוה

 םוצ ?עקע ןַא טלהיפעג ןעבאה ייז ךיא :םקיטשעג טפול

 -נעטש ןעלהיפ טפראדעב ןעבָאה ייז ךיוא .לעמוט ןעגיטדַאטש
 ייז .ױוטַאנ רעד ןופ םעטָא ןעטיירב ןוא ןעיירפ םעד גיד

 ן'רעטנוא לעביטש רעדנועב א טאהענ רעביועד ןעבַאה

 -רעביא ןעלַאז ייז ,ןעלמאזרעפ ךיז ןענעלפ ייז ואוו ,טדאטש

 רערהעפ ןעסיורג רעייז ןופ זעבאה ייז טָאװ ,חרות יד ןע'רזה

 -ורג רעד ןיא ,טדָאטש ן'רעטנוא ,זעטרַאד ראנג .טרעהעג

 -נופ ןהעזעג ןעבָאה ייז סָאװ טייקטיירב רעייופ ןוא דעס

 ,טדַאטש ןרעטנוא ,ןעטרָאד רַאנ ,ךיז ראפ םיירּפשעגרעדנַא

 רעגימורַא רעד ןופ רעביוצ זעכילטעג םעד ןעבאה ייז ואוו

 גונעג ךיז ייז ןעבאה ,טסטעטַאעננייא טעיט דיז ןיא רומאנ

 -כעה יד ןענעק ןעלָאז ייז ,טלהיפעג טניניירעג ןוא טרעטיילעג

 ןעלַאז ייז ,ןעכיירגרעד זאטסקע ןעזעיניפער ןופ הנרדמ עטס

 ארוב םעד תובהלתה רעטסערג רעד טימ טרעטשעגנוא ןענעק

 .ןענעיד םלוע

 "סקע ןעזעיגילער ןעסיורג ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןוא
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ו ועצעז ,צ ,ש

 ייז ןענעלפ ,ןעלַאפנײרַא ןַאד ןענעלפ ייז ןעכלעוו ןיא זַאט

 "ער סלַא ןיוש ןעגנַאלרעּפ ןוא ןעשניוו עלַא ערעייז לָאמטפָא

 -עג םעד ייז ןענעלפ ,ןעמהעננַא טייקבילקריוו ןוא טעטילַא

 ,טבעלעג ןעבָאה ייֵז ןעכלעוו ןיא ,טנעמַאמ ןעגיטרעוונעג

 םענייא ןילב טינ .ןעטכארטעב טנעמַאמ תלואנ םעד סלַא
 ןוש טרעה רע זא ,ןעטכַאד סלָאמַאד ךיז טנעלפ ייז ןופ

 ."חישמ ןופ טירט עליטש יד

 -- םידימלת ענייז ןופ רענייא טלהעצרעד -- לָאמנייא

 ןופ ןינע םעד ןעגעװ הרות טנאזענ םש לעב רעד טָאה
 ."ונתורחל ל?ודנ רפושב עקת, םעד ףיוא טיובענ ,"חישפ.
 רעייז ןיא םידימלת יד ןעמוקעגנעמאזוצ דיז ןענייז םעדכאנ
 -רעביא ,טדָאטש ז'רעטנוא טאהעג ןעבַאה ייז סאו ,?לעביטש

 ױזַא עלא ךיז ייז ןעבָאה .םש ?עב ןופ הרות יד ןע'רזחיוצ

 טָאה סע זא ,טלהיפענ הרות רעד ןפ טסולפנייאעב קראטש

 ףרַאד דלַאב זא ,ןעזיוועגסיוא רהַאלק ףיוא ןעמעלא ייז דךיִז

 .ןעמוק חישמ

 ןייז רַאפ ןעועג "םיתע עבוק, טינ טָאה םש לעב רעד

 רע ,ןעגַאז םידימלת ענייז ראפ טנעלפ רע סָאװ ,"הרות,

 רע .ראפרעד טָאהעגנ ןעטייצ עטמיטשעב ןייק טינ טָאה

 ןעטייצ ענעדישרעפ ןיא ןעטלאה ןענידערּפ ייז רַאפ טנעלפ

 טגעלפ םהאנפיוא ןַא .ןעטייהנענעלעג ענעדישרעפ ייב ןוא

 .ןייז תבש גַאט םעד טימ רעבַא

 רעד ןיא תבש גָאט םעד טָאה ??כ2ב םוטנעדיא סָאד

 ןעכלעוו ,גָאט רעד זיא סע .טליהעגנייֵא השודק רעטסכעה

 םעד ,ןעבילקענסיוא החונמ םוי ןייז רַאפ טָאה ןילַא טָאג

 ןופ טוהט סעלַא ,סעלַא ןעו ,עהור רעטולַאטבַא ןופ גָאט

 ינַאמ א ךיז ףיוא טפרַאו ןוא טיײקנידעכַאװ ןייז סיוא ךיז
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 בומיםש-לעב לארשי 'ו ועצעז ,צ ,ש

 קעװַא טפרַאװ שנעמ רעד ןעו :;ףיורא השודק ןופ לעט

 ףונ םעד ראט ןענרָאז עלַא ענייז תעל-תעמ ןעצנַאנ ַא ףיוא

 רעד ןיא .טייצ עצנַאג יד ןעכעל המשנ א ראנ טבע? ןוא

 -- םוטנעדיא עטלַא םָאד זנוא טנערחעל -- תבש זופ חחונמ

 .ןגהראפ ןדערג םעט ןופ "םיששמ דחא , ןיא

 הלבק עשידיא יד טָאה ךיוה רעסיורג רהעמדדַאנ 8 ףיוא

 רהעמ טימ ךַאנ םהיא טָאה יז .טלעטשעגנקעװַא תבש םעד

 ןיא םהיא טָאה יז .טרעיצעב טייקסיורג רעגיד תוכלמ

 א טייקנהעש ?עיפיו .טליהעננייא ןעירעטסימ ענהעש

 ופ -- "אתכלמ אתבִש , ןעמָאנ םעד ןיא סע ןיא טייקטיירב

 "עג תבש םעד טָאה הלבק עשידיא יד טָאװ ,תבש ןינינעק

 תּבש ךיו ןעזָאל תיבק רעשידיא רעד טיול .,ןעבענעג

 רעד .בָארַא דרע רעד ףיוא ןעל?למסיה יד

 םעד ףיוא ןיא סָאװ ,ןעבעל א ןַאד טבע? "ןותחתה 7 ע,

 -ןַא םקעז יד .ךילנהע "םינוילעה תומלוע, יד ןופ ןעבעל

 טכאמ רעד ראפ "תוּפילק , יד ןענייז ךָאװ רעד ןופ נעט' םטויב

 ןעצנַאג םעד ןופ סקעלפער ַא ןענייז ייז ."וחתה:םלוע ,, ןופ

 תבש רעד ןיא ןעגענַאד .,ןעטרַאד טשרעה סָאװ ,ראווריוו

 ץנַאלג ןעשידרערעביא ןייז טימ ,עהור רעטולאטכא ןייז טימ

 םעד ןֹופ ,"ןוקתה םלוע, ןופ סקעלפער ןוא ץנאלנכא ןַא

 גָאט רעצנַאג רעד זיא סע  .גנונדרַא-טלעוו רענעפַאקלַאפ

 ןיא םרעדנַאזעב .דפח ולכ ןופ 1ָאט א זיא סע .ןוצר תע ןַא

 תבש רעד ןעוו ,טנעמַאמ רעסיורג רעד דסח זופ טליפרעביא

 טמהענ הלכ עשיטסימ יד ןעוו ,טנעמַאמ רעד ,עדנע וצ טמוק

 .דעישבא ןותחתה םלוע םעד ןופ

 "תודועפ שלש, ןופ ןינע רעד טמהענרעפ רעכירעד ןוא

 טמוק הדועס רעזעיד ייב .םזידיסח ןיא ץַאלּפ ןעניטניוו אזא

 רעשיטסימ רעכילהערפ ןוא רענהעש ויא ןוא ןעמאזוצ ךיז ןעמ

 ןעמַאװצ ייװצ רעדַא עדנוטש א ןעמ טגנערברעפ גנומיטש

101 



 יד א

 בוט-טשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ׂש

 טיילגעב הרות ןוא גנַאזעג טימ ,"תבש ןינינעק , רעד טימ
 ,סױרַא "?פשה םלוע ,  ןופ יז ןעמ

 רענעי טא ןיא תבש עלַא םׂש לעב רעד ךיוא טגעלפ
 םידימלת ענייז רַאפ ןענַאז הרות "דסח ולכ ,, ןופ עדנוטש
 .טלַאװעג ןערעה הרות ןייז טָאה סָאװ ,םענייא ןעדעי רַאפ ןוא
 םידימלת ענייז ןעבַאה ,שיט םייב ןענַאזרַאפ ןַאד טגעלפ רע
 נָאטיײב תבש טָאה רע סָאװ ,הרות ענענייא יד ,טרעכיזרעפ
 .טנַאזעג ?לעמיה ןיא "הלעמ לש אילמּפ , רעד רַאפ

 ןוא ןענַאיזוליא ךרוד ךיוא לָאמַא טנעלפ םש לעב רעד
 רַאֿפ ןעננואיושנא ןוא ןעגעו עיינ ענייז רעדליב-סנעבעל
 .ןערחעלקרע םידימלת ענייז

 דיגמ רעד טָאה -- עדנענעל יד טלהעצרעד -- לָאמנייא
 ןופ טשּפ םעד ןענַאז םהיא לָאז רע ,םש לעב םעד ןטעבעג
 ---"אלוגלגד אזר אד םיטּפשמה הלאו , :רהוז ןיא עלעטש רעד
 דוס רעד זיא םעד ןיא ,"םיטּפשמה הלאו, רעטרעוו יד ןיא;
 טָאה ןוא ןעניוושעג טָאה םש לעב רעד .ןאהראפ לונלג ןופ
 -ענ רע טָאה םורַא טייצ א ןיא ..טרעפטנעעג טינרָאנ םהיא
 -ענ םהיא טָאה ןוא ןערהַאפ טדָאטש ןיא ןע'רעב 'ר ןעסייה
 רע לָאז ,דלַאװ םעד ןערהַאפכרוד טעװ רע ןעוו זַא ,טגאז
 טעו סע ןיב -- ןעציז ןוא ,םיוב א רעטנוא ןעציז טרָאד
 .זערעוו טכאנ ןעביוהנַא

 .יוזַא ןָאהטענ רעשטירעזעמ רעד טָאה

 םעד רעטנוא עלייוו עניילק א יוזא זיא רע יו םעדכַאנ
 -ייר א רענייא זיא סע יוװ ,זחעזענ רע טָאה ןעסעזענ םיוב

 ןעקנורטעגבא ןוא ןעסענענּפָא טָאה רע :ןעמוקענוצ רעט
 "וצ םיוב ןטסיורג ןעניאייברעד א רעטנוא דאנרעד דיז ןוא
 ,טהורענסיוא ?לעסיבא ךיז טָאה ךע יו ,םעדכַאנ .טגעלעג

 "ןצטימ ןעסעגרעפ טָאה ןוא ןערהַאפעגקעוװא קירוצ רע זיא
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 בוט-טשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש
 טי צא

 טימ טָאהעג טָאה רע סאוו ,דלעג טימ לעטייב םעד ןעמהענ

 .דיז

 ןעמוקעג רעטייר רעדנַא ןא ןזיא םורַא עלייוו א ןיא

 "וצ םיוב ןעכלעז םעד דעטנוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןעדהַאטוצ

 טימ לעטייב םעד ועטדַאד טָאה רע .ןעהורסיוא טנעלעג

 .ןערהאפעגקעװַא םהיא טימ ךיז זיא ןוא ןענופעג רלעג

 -יצ ןאמירא ןא םיוב ןעבלעז םוצ זיא ױוטעּפש לעסיבַא

 טיורב ןעקירט לעקיטש ןייז ןעטרָאד טָאװ רע .ןעמוקעג

 ,טנעלעג ןעהיּפא ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעסענעגבָא

 טָאה ןוא ןערהאפעגוצ רעטייר רעטטשירע רעד זיא דלאב

 ,הלעג טיט ?עטייב ןייז ףייא ןאמירַא םייב טגערפעג ךיז

 םחיא וצ טדער רענעי סאו ,טסיאויעג טינ ןאמירַא רעד טָאה

 : ,ןליֿפא

 א ןוא ןענאלשעג חצר תינט רעטייר רעד םהיא טָאה

 ווא טזאלעגרעביא דלאװ ןיא םהיא רע טָאה ןעטניטולברעפ

 .ןערהאפעגקטויא םייהא דיז רע ןיא ןיילַא

 רעד ףךיז טָאה ,ןערעוו טכאנ ןעכיוהעגנָא טָאה סע ןעוו

 סָאו ,סעגא םחיא טָאה ןוא טרהעקענמוא םש לעב םוצ ךינמ

 ,טלהעצרעד ,ןהעזעג טָאה רע

 : ןעפודעגנא סש ?עכ רעד ןאד םהיא וצ ךיז טאה

 ילוש רעטייר רעטשרע רעד זיא ?ונלנ ןעטשרע ןוא --

 סָאװ ,דלעג עמוס ענעי טא רעטייר ןעטייווצ םעד זעוועג גיד

 םהיא רע טָאה -.ןעניפעג ?עטייב ןיא םהיא ייב ךיז טָאה

 א ןעגנַאנעג ייז ןענייז .ןעלחַאצבא בכוח םעד טלאװעג טינ

 םוצ ייז ךאנ זיא סָאװ ,ןאמירא םעד ייב ןעכַאה הרות:זיד

 ןוא בר 8 לוגלנ ןעטשרע ןיא זיא רע םורָאװ ,זעמוקעג םיוב

 .ועוועג ןייד א

 ס-עפ טינ "הרית'זיד , ןיא רעבָא ךיז טָאה ןאמירַא דעד

 הריקח עדנעגינעג ןייק טינ טאה רע גירעהעג יו ,טפעיט
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 צומ"מש-לעב לארשי 'ר ריעצעז .צ ,ש
 עי

 יויז ןופ רעטייר ןעטשדע םעד טָאה ןוא ,טכַאמעג השירדו
 ,ֿכיירפעב בוח

 גנורהעלקרע ןייז םש לעב רעד טָאה --- רעבירעד ןוא
 סָאװ ,סעלַא סָאד טָא ןעמ'קענראפ סע זיא -- טגידנערעפ
 .ןהעזעג ןעבָאה ןעגיוא ענייד

 רעטשרע רעד םסָאה םענייז לוגלג ןעטייווצ ןעזעיד ןיא
 בידלוש םחיא זיא רע סָאװ ,סָאד ןעטייווצ םעד טלהַאצעב

 ןעועיד ןיא טָאה ,ןייד רעד ,רעטירד רעד ךיוא ןוא
 "-ןיד םעד טָאה רע ?ייוו ,רַאפרעד ןעמוקעב שנוע ןייז לונלג
 .טנע'קסּפ'ענ ניטכיר טינ הרות

 הלאו, : טנַאז רחוז רעד סָאװ טשּפ רעב זיא סָאד ןוא
 ."אלונלנד אזר אד -- םיטּפשמח

 א ןעש נע מ א מ א ןע ר עוו ס ע
 -וצסיוא ידכ ,?נ5ונמ ?לאמ ןע טייווצ
 אה יז סָאוו ,"םיטּפשמ , יד ןעכיילג
 זע טש רע ן א ן יא ד יז ןעשיווצ ןעב
 ,טַאהעג ?ונלג
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 בוט-משילעב לארשי 'ד ועצעו ,צ ,ש

 ר

 .ןעמזיראּפַא ןוא םילשמ

 -ענסיוא ןעעדיא ענייז טָאה םש לעב רעד ןעכלעוו ןיא ,םרָאפ יד ךדיוא
 ,םילשמ טימ ךיז טגעלפ רע .ןעװעג שיטארקַאמעד ןיא ,םקירד

 םזיטארקאמעד ןייז ןיא ךיוא .ןעצונעב ןערובמאלאק ןֹוא תוצלח

 טנעיל סע .טלהיפעג טעטילאודיוידניא ןייז ףרַאש רעבא ףיז טָאה

 ןיו ןופ לעבמעטש רעד עניײז ךע?טרעװ ןוא םילשמ עלַא יד ףיוא

 רענײפ טימ ם וא ךיזו ןענעניצ יז - .טייקכילנעורעפ רעסיורג

 .רָאֿמֹוה ןעטיפַאזַָאליפ ןוא תוחקפ

 יד ןעװעג ךיוא זיא םויטַארקַאטעד ןע'תמא טימ ןוא

 ןא ןעעדיא ענייז טאה םש לעב רעד רעכלעוו ןיא ,םרָאפ

 קראס ןעשיווצ ןוא םידימלת ענייז ןעשיווצ ןעננואיושנא

 םָאװ לָאז רע ןעננערטשנא ךיז טנעלפ רע ,םיירּפשרעפ

 רחעמג םָאו ,ךילדנעטשרעפ רחעס טָאװ ,רעלוּפַאּפ רחעמ

 .ןייז ךילמיטסקלאפ

 "עב ךיז םילשמ טימ טּפָא רהעז רעבירעד טנעלפ רע

 -עג קנאדעג ןעפעיט ויא סע ןעכלעו טָאה רע ןעוו ,ןעצונ

 ,ןעגנעובסיורַא טלָאװ

 רע לׁשמ ַא טימ רע טָאה םענייז געוו ןעזעיד ךיוא ןוא

 : טרהעלק

 -קעװַא םיקחרמל ןחוז ןייז גינעק א לָאמ ַא טָאה סע

 ךָאנ רע לָאז ,ןעמוק קירוצ טעוו רע ןעוו זַא ,ידכ ,טקישעג

 ןיוה ןיא ךיז םעװו רע סָאװ ,ןומרעד ןעבַאה נונעת רהעמ

 טָאה טייצ רעד ןופ ףיל ןיא רעבַא .ןעניפעג גינעק ןופ
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 םוט-םש-לעב לאושי 'ר ועצעז .צ .ׁשי
 יח = 50 - 5 סא נז ז0סיייואואזיטא

 יישוב

 טנחעוװעגבָא םינונעת עכילנינעק עלַא ןופ ךלמ-ךב רעד ךיז
 .ןעסעגרעפ ןיוה ןעכילנינעק ןיא ןעצנַאנניא ראג טָאה ןוא
 -נערב וצ םייהַא םהיא ,םהיא ךָאנ טקישעג גינעק רעד םָאה
 נינעק ןופ זיוה ןיא קירוצ טלָאװעג טינ רעבָא טָאה רע ,ןעג
 -וא ענייז םירש עטסערג עלא יד גינעק רעד טָאה .ןעמוק
 טצעלוצ ,ןעפלָאהעג טינרַאג רעבָא טָאה סע .טקישעגרעב
 טָאה סָאװ ,ןענומעג םכח א רש א רענייא רעבָא ךיז טָאה
 ןופ ןושל ןוא רעדיילק יד וצ ןושל ןייז ןוא רעדיילק ענייז
 -בילנעמ יד ןעבעגעג םהיא טָאה סָאד .טסַאּפעגוצ רקמדןב
 ןוא -- ןערעטנהענרעד ךלמדזב םוצ ןענעק ךיז לָאז רע ,טייק
 .טכארבעג ןעטַאט ןייז וצ םייהא קירוצ םהיא טָאה רע

 םירוּפס ןיא תרות יד ךיוא ךיז ןיא רעבירעד ןוא
 : ,שבלתמ םיימשיג

 ןייז ףרַאש ךיז טָאה םזיטַארקַאמעד ןייז ןיא רעבַא ךיוא
 וצ גנובערטש ןייז ןיא ךיוא .טלהיפעג טעטילַאודיװידניא
 -יפבעג סיורג רע זיא ,ךילמיטסקלָאפ ןייז וצ ,רעלוּפָאּפ ןייז
 -נעזרעּפ רעסיורג ןייז ןופ ?לעּפמעטש רעד טגעיל סע ,ןעב
 ייז ןיא ךיז טלחיפ סע .ענייז םילשמ עלַא ףיוא טייקכיל
 -טנע ייז .טייקטיירב עניהור עגידריווקרעמ ַא זייוונעטייצ
 ןוא רָאמוה ןעדנעלכיימשנייפ ?עיפ ױזַא ךיז ןיא ןעטלאה
 ,טייקפעיט עשיפָאזַאליפ לעיפ ױזַא

 -עק דליב רחָאַלק א ךיז ראפ לָאז רעזעל דעד ידכ ןוא
 ם'םש לעב םעד ןופ רעטקַאוַאכ םעד ןענעװ ןעבָאה ןענ

 .ייז ןופ רַאּפ א ןעגנערב ָאד ךיא לעװ ,םילשמ

 ךיז לָאז רענייא יוזא יוװ ,ןענעוו ענעדישרעפ יד ןענעוו
 -נענלַאמ םש לעב רעד טגנערב ,ןהענעב ערהירצי םעד טימ
 ;לשמ ןעד

 ,ןעלהיפרעד ייז ןעוו סָאװ ,ןעשנעמ ןאהראפ ןענייז רע
 וצ ייז ,טּפַאכעגניײרא זיוה ןיא ייז וצ ךיז טָאה בנג ַא זַא
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,שי

 ױזַא ןעלמוטוצ ייז .,ןעיירש וצ ןא ייז ןעביוה ,ןענע'בנג עב

 דלַאב טפיופטנא רע זַא ,תולוק ערעייז טיס בנג םעד םורא

 .בֹוטש ןופ

 עכלעוו ,ןעשנעמ ענױזַא רֶא רעבָא ךיז ןעטלאה יוזא

 ,םינדחפ עסיורג ןענייז

 ןעשנעמ -- ,ןעשנעמ עטסיירד רעבָא ,ןעוהט סָאװ

 ,רעכיו ןענייז ייז ןוא טינ םענייק רַאב ךיז ןעקערש עכלעוו

 ?ןעמוקייב בנג םעד ןענעק ןעלעוו יז זַא

 "םינ ךיז ןעכַאמ ייז .טייצ עטשרע יד ןעגייווש יז

 .ןהעגנֶא טיײברַא ןייז טימ בנג םעד ועזָאפ ןוא גידנעסיוו

 ,ןעזַאלרעפ זיוח סָאד ןיוש ליו בננ רעד ןעװ ,זַאד טשרע

 ןעדניב יז .םהיא ףיוא ףױרַא גנולצולּפ דיז ייז ןעפראוו

 טכירעג םוצ םהיא ןעכיג ןוא םיפ ןוא דנעה ןאד םהיא

 .רעביא

 ףיוא בנג ןופ ןיוש ייז זערעוו ?לעטימ ןעזעיד ךרוד ןזוא

 .רוטּפ גידנעטש

 ,דלַאב סָאװ ,ןַארַאפ םיקידצ דיוא ןענייז ױזַא טָא ןוא

 ,ךלַאב ,ייז ףיוא ןערעיופ ערה רצי םעד רַאנ ןע?היפרעד ייז יו

 יז ,ןדעערנייַא ןַא ייז טביוה רע יוװ ;רָאנ ןעלהיפרעד ייז יו

 םינ םהיא ייז ןעזַאל ,ןהענעב הריבע ןַא םעּפע ,הליפח ,ןעלָאז

 ,ױלַאב םחיא ןעביירטרעפ ייז ,דיז וצ ןחעגוצ וליפא טנעהאנ

 .טנעמטאמ ןעטשרע ןיא ןיוש

 ערעייז ןיא רעכיז גונעג ןענייז עכלעוו ,רעבָא ערעדנא

 .םנעמַאמ ןעטשרע ןיא גיבעגכאנ טשרמולכ ךיז ןעכַאמ ,תוחכ

 ,ןעניימ לָאז רע ידכ ,דיז וצ ןעמוקוצ טנעהאנ םהיא ןעזָאל ייז

 רעבָא רעהכַאנ .ןעבעגכאנ גנַאלרעפ ןייז טיירג ןענייז יז זַא

 ןעפּפמטעקעכ ןוא ןיירַא דנעה ערעייז ןיא םהיא ייז ןעמהענ

 הרמ רעדעי םעד ךרוד ןעלדנַאװרעּפ ןוא גידנעטשלאפ םהיא

 .הבוט הדמ א ןיא העד
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר - וע צ עז ,צ ,יׂש
 ,,6:25:2555 אהייא יז יי ריי יידל

 גיידנעטש ףראדעב שנעמ רעד יוזא יוװ ,םעד ןעגעוו ןוא
 .רעפ טינ ףראדעב רע יוזא יו ,ןעטײברַא חמלשח ןייז ףיוא
 םחיא ףיוג טָאה טָאג סאו ,ענייז ןעבאגפיוא יד ןעגיסעלכַאנ
 לשמ ןעדנענלַאפ רע טננערב ,טגעלעגפיױרַא

 טימ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעוועג ןעשנעמ ייווצ ןענייז סע
 ןיא האובת ךסַא טָאה רענייא .טגיטפעשעב טייברַא"דרע
 -עופ ןייא ןיא ןעטלאהעג ךיז טָאה ןוא טהייזרעפ דרע רעד
 ,טעעורעפ רעדלעפ ענייז ןיוש טָאה רע יװ ,םעדכַאנ .ןעה
 רע ןעגנטנענמורש גידע? טייצ עצנַאג יד ןיוש רע זיא
 ףרמכ טָאװ ןוא טכארברעפ ןעקנירט ןוא ןעסע ןיא רַאנ טָאה
 .ןעננוזעג ןוא טריצַאּפשעגמורַא רַאנ

 רע .טעעזרעפ חאובת גינעוו אקוד טָאה רעטייווצ דעד
 טנעלפ ,ןעגנַאגעגמורא דלעפ ןייז םורַא גידנעטש רעבָא ןיא
 ןוא סעקלענעטש ןוא רענרעד יד ןופ ןעגינייר נידנעטש סע
 ,ןעטלַאה גיוא ןייז םעד ףיוא גידנעטש טגעלפ

 ,"םירפא הנחמ לנד לעב, רעד םגנערב לשמ ןעזעיד
 םחיא טָאה רע זט ,טביירש רע .לעקינייא ןַא ס'םש לעב םעד
 -ןענלַאֿפ יד טימ םגידנערעפ ןוא ,טרעהעג ליומ ס'ןעדייז ןיפ
 : רעטרעוו עד

 ןעסינעפעיט עטספעיט יד טכיירגרעד לשמ רעזעיד
 ןחעטשרעפ וצ ץרַאה א טנַאמרעּכ סאו ,ןעשנעמ ןעדעי רַא
 ןוא תונחנה ענייז ףיוא ןעבעג וצ החגשה ןעניוא ענעפא =
 .ןעטאהט ענייז ףיוא

 ,םש לעב רעד רעטייוו טנַאז -- ןאהראפ ןענייז םע
 ייווצ --- ןענעיד טאג ןענעק ןעשנעמ יו ,ןפוא םעד ןענעוו
 ,םשה תדובע ןיא ןענעוו

 ,רענעטַארמענסיוא ןא ןוא רערהָאלק א זיא געװ ןייא
 -עב געװ רעד .ןעשזדנ ַאלב טינ םהיא ףיױא ןעק ןעמ ןוא
 הדות רָאנ טכַאנ ןֹוא גָאט לָאז שנעמ רעד ,םעד ןיא טהעטש
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 ,ךילקריוו סע ןעוחט ,עודיפ ,ןעשנעמ עלעיפ יװ ,ןעביוהרעד חנרדמ רעכיוה 6 וצ תשורק ררוד ייז אז רע רעדא ,ןענרעלבָא ייז ןופ ומ 6 םעפע ךיו ןעלַאז ייז ,חארי ןוא חבהא וצ רערעהוצ ןיויז ןעננערב ןעלאז ייז ,ןערחיפ ןעכערּפשעג ענייז ױזַא 6 רע ,ןנייהד ,םימש טשל ןייז ראנ ןעלַאז ,ןעדער טעוװ רע םאוו ,רעבא ,םירובד עלא יד ,ייז טימ ןעסעומש ןוא ןעש -ןעמ טימ גירנעטש ןעננערברעפ לָאז רע ,םעד ןיא םחעטש -עב געװ רעד .רערעכיז ןיק טינ ןוא רענעטַארטעגסיױא ןייק טינ ,געוו 8 ךאמ 1 ןיא ,ךעֶבא ,געוו םעד רעטיוא .ןטרער ןומ רע סאו ,ןעכאו עניוזא ראנ ןעדער לָאז ןוא ,םלועה-ינינע עלא ןופ ןעדיײשבַא ךיז לָאז ןוא ,ןענרעל

 .ןטשזדנאלב וצ ןעביוהנא ועז רע ןעק יז העוט ךיז ןנירג רהעז שנעמ רעד ןטס ןעביוא ןוֿפ ףליח רעד ןהא םורָאוו ,רארַא טייז רעד ןיא ךינ ףמ/ רע ,ןערהיפ ועוװ ןעזעיד רעביא רארו םהיא לָאז ;טמוק טינ ?ושכמ ןייק ֹוצ ,ךלילח ,לָאז רע ,ןעפלעה -טיורפ םחיא לז רע ,ןעטעב טאג ףראדעב רע ,ןעטעב דיא רעמורמ רעדעי היורעד ףרגד רעבירעד .סע טוחט םעה ומה רעד יו ןפוא םענענייא םעד ףיוש ןעדער וצ םילטב םירבד ןעביוחנט א ןערילרעפ חשורק !ייז ןעצנטנניא רַאנ ,ףפיפח ,ךאנ ןעק רע . ףומח ךרד ןופ באר ,ףלילח ,ךַאנ ןעק רע ,תנכס עסיו רו 8 נעוו םעד ןיא רעבא טסעטש סע
 םח ןוגינ רעד ו8 ,זתעזרעד רעבא טאה חררש רעד זעוו ןעלעיּפש ןונינ םענעי טא םהיא ראפ לָאז רע ,רעלעיּפש םעד ןעכייה טפָא רע טנערמ ,ןעוועג טבעיל יה םהיֵא היות הרטדנאזעב ןעלעיּפש טנעלפ רעלעיּפשילעד -טימ רעד םמוו ,םינוננ יד ןופ רענייא זיא ,רעלעיּפשילעד -טימ ןעסיורג ט םטחענ ףיז ייב טָאה הררש א רענייא

 טא
 0 ִו
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 ֿבומ-םשילעב לארשי 'ד רע צעז .צ ,ש

 םהיא טלעיּפש רע ןוא ,רעלעיּפש םעד ןעסענענוצ ןיוש ךיז

 טסעג עיינ גָאט עלַא ןעביוהעגנַא רע טָאה ,?היפעג ןחָא ןיוש

 יײינ ַא ,ןעבע? ייג ַא ךיז לָאז ייז ךרוד ידכ ,ןעגנערב ךיז וצ

 .ןגנמ ןופ ץרַאח ןיא ןעקעוורעד דיז ?חיפעג

 .ןעגנַאגעגקעװַא טייצ קיטש א זיא ױזַא ןוא

 עיינ ןיק רהעמ הררש רעד ןיוש טָאה רעבָא ךילדנע

 .ןענופעג טינ טסעג

 : ןעלַאפעג לָאפנייַא םעיינ א ףיוא רע זיא

 -ָניירַא ןיוה ןיא ןעשנעמ עדמערפ גָאט עֶלַא טנעלמ רע

 ןגנמ רעד ןַא ,ױזַא טבַאמעג םע רעבַא טָאה רע .ןעגנעדב

 "ניירט רעייז רַאנ לָאז רע ,ןעניוא יד טיִמ ןהעז טינ ייז לאז

 עיינ ץלַא ןעמוק סָאד ןַא ,ןעניימ לָאז רע ידכ ,ןערעה ןעמוק

 יבא םינ תוררועתה ןייז םורַא ױזַא טעװ ,גָאט עּלַא ןעשנעמ

 .זןערעוו טלהיקעג

 בעיל םש לעב רעד טָאה ענייז םילשמ יד רעסיוא ןוא

 ענעדישרעפ טימ ךױא ןע'מעט'עב וצ הרות ןייז טאהענ

 .ןעמוירַאפַא ןוא ןערובמאלאק ,תוצלה

 --- םש לעב רעד טגָאז --- ?עטרעוו םעד ןופ טשּפ ןעד ---

 ינַאג רעד רעביא טהעג תמא רעד זַא ,טנאז טלעוו יד סָאװ

 ךאבענ םהיא טנַאי ןעמ זַא ,ןעגָאז וצ טניימ םורַא טלעוו רעצ

 .םורַא ןעטייווצ ץפיוא ץַאלּפ ןייא ןופ

 אלו והשקבאו ונניא הנחו רובעיו ץירע עשר תיאר;

 ןעמ ןוא םהיא טנוז ןעמ ,טינ טביילב עשר רעד -- "אצמנ

 ןעמ טכוז סָאװ וצ .ןעניפענ טינ רהעמ ןיוש םהיא ןעק

 טשּפ רעד ?ָאטינ רהעמ ןיוש זיא סָאװ ,עשר םעד םורָא סע

 ,רעטייווצ ַא טמוק עשר ןעטשרע םעד דָאנ םורָאװ ,רעבָא זיא

 ."ןעטשרע םעד ךָאנ סע ןעמ טקנעב רעבירעד ,רערעגרע ןַא ךָאנ

 סָאװ -- "ךמעמ לאוש ךיחלא 'ה המ ,לארשי התעו;
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר ריס רעצעז ,צ ,ש

 ןופ טגנאלרעפ טָאג ;ריד ןופ םָאג טננַאלרעפ ,אזלַא ,ןעד
 ןופ הגרדס רעד ןיא ,ןייז ןינע ןא לָאז רע ,ןעשנעמ
 ."המ

 א טימ -- .היחי אלא ,היחי ארקת פא, :רענייו הנומא רעד טימ טבעל קידצ רעד --- "ףיחי ותנומאב קידצו
 ןעבעל עימשמ ןיא קידצ רעד .ת'יה םעד רעטנוא התּפ
 ,םהיא ןיא ןעביולג סָאװ ,יד ףיוא

 יז ; ןייר ץנאג זיא הרות ם'טאג -- "ןמימת 'ח תרות,
 ןיא ךָאנ יז יא ,גירעהעג יו ,ןענרעל ןעביֹוהעגנַא טינ ךאנ יז טָאה רעניק .טרהירעגנוא ,ץנאג ץלא ךאנ זיא
 ,"טייקצנצנ רעלופ רחיא

 ןוא זעסיוו רע ףראדעב ,טנערעה שנעמ רעד ןעוו,
 ףיז לָאז רע ןֹוא םע טנערעל רע ןעמעוו ראפ ,ןחעטשרעפ
 טחעטש סע יװ ױזַא ,טינ רָאג א זיא רע יװ ,ךיילנ ןעכַאמ
 "םינ רָאג ַא רַאפ ךיז טלאה ןעמ ןעוו ,לטבמ ךיז זיא ןעמ ןעוו ,ןעמ טכיירגרעד המכח ,"אצמת ןיאמ המכהחי, : ןעבעירשעג

 רע טָאה ,ןעמוקעג טדָאטש ןיא זיא דיסה א רענייא
 .ןערידוטש טלָאוװעג ןעשנעמ-טדאטש יד ןופ רעטקַארַאכ םעד
 ,טנעש ןיא ןהענקעװַא לעװ ךיא :ךיז וצ טגאזעג רע טָאה
 ,רעדעפ יד ןעצרַאה ןֹופ זיא גנוצ יד םורָאװ ,ןענעק ןערידוטש ,ןעדער ייז יו ןפוא םעד ןופ ןעטרָאד ייֵז ךיא ?עװ ,ןעשנעמ 5עיפ ךיז ןעניפעג םע ואוו

 סאו ,םעד טימ -- "םירחא טםיחלא םתדבעו םתרסו,
 ןיוש --- קעװַא טָאנ ןופ טנעמַאמ ןייא ףיוא רָאנ טהענ רחיא
 ."רעטעג עדמערפ רחיא טנעיד ןיילט םעד טימ

 רעד יו טקנופ : ןעטַאש ןייד ווא טאג -- ,"ףלצ 'ה,
 ךיוא ךיז טרהיפ יוזא ,טוהט שנעמ רעד טָאװ םוחמ ןעטאש

 ,"ךאנ םישעמ ענייז ךָאנ ןעשנעמ םעד טימ
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 עשיפָאזַאליפ עפעיט ךיוא רע טָאה לַאמ טעכנַאמ ןוא

 .ןעבענעג םזירָאפַא ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא רָאנ ןעקנַאדעג

 סָאװ ,"םוצמצ, ןופ ןינע םעד רע טרהעלקרע ױזַא טָא

 "ָאֹק ענעדעישרעפ טימ עלוש עצנַאג א חלכק רעד ןיא טָאה

 ;ןפוא ןעדנעגלַאפ ףיוא ,ןעפאשעג סעיראטנעמ

 ; סעדנעגלַאפ ןיא טהעטשעב םוצמצ ןופ ןינע רעד

 ןוא המכח ןייז םצמצמ זיא שנעמ רערעטלע זא יו יױזַא
 ,דניק םעניילק ןופ דנַאטשרעּפ םוצ לכש ןייז וצ טסַאּפ רע

 טרעוו סָאװ ,ףעירנעב םענעי טָא ןייז ספוות טינ ןעק טסָאװ

 טקנוּפ ,רענייז טייקפעיט רעצנַאג רעד טימ טרחעלקרע םהיא

 -ַאטס ,דימלת ןייז סעּפע טרהעלקרע רע ןעוו ,רערהעל רעד יו
 ןופ דנַאטשרעפ ןייז רענירעדינ ןעגנעדבוצבַארַא ךיז רע טער
 -וצ ןוא ,ךיז טניפעג רע רעכלעוו ףיוא ,חנרדמ רעכיוה רעד

 טָאה ױזַא ,דניק ןופ ?כש ןופ הגרדמ רעד וצ םהיא ןעננערב

 -עננייא יװ טָאה רע ,ןעוועג םצמצמ תוחכ ענייז טָאנ ךיוא
 יּפעש עכילדנענוא ןוא ענעמַאקלָאפ ןייז ,?וכיובכ ,טמאצ

 -נוא ןוא עכילדנע יד ןענעק לָאז סע ידכ ,עיגרענע רעשירעפ

 .וערעוו ןעמַאשעב טלעוו ענעמַאקלָאפ
 -רָאֿפ עשיפַאזַאליפ עדנעגלַאפ יד זיא רעפעיט ךָאנ ןוא

 ; ענייז עלומ

 ינייא זיא (* טָאג ןופ העּפש ה יד ,

 טָאנ ןופ םיאורב יד רָאנ .ךילטייה

 -ַָאק ענעדעישרעפ רהיא ןיא ןענַאוט
 ."ןיירא ןעריל?

 טלָאװ ,גיטיונ טינ זיא סע סָאװ ,םעד רעפיוא ,ךילריטאנ

 ,ןעוועג טייברַא עראבקנאדנוא ןוא ערעווש רהעז ַא ךיוא סע

 סע .ןעלעטשסיורא רעקנעדיירפ סלַא טש לעב םעד ןעלעוו

 םינונג הב םירייצמ םיאורבה קרו ,דחוימ ןונ ה? ןיא ותעּפשה (*
 .םידהוימ

112 



 .ֿבושימשילעב לא" עי +ןֿפ-ֿשילעב לאושי 'ר רעצעו ,צ ,ט

 רע טָאה ,ןעטכַארטעב -- !ויז ןעכילנהעוועג ןוא םענעמונ -עגנָא ןיא -- ףאזַאליפ סלַא םש עב םעד טינ ןעק ןעמ ביֹוא .טכארבעג טשרע טָא ןעבָאה רימ סָאװ ,אלומראפ רעשיפַאזַאק -וה רעד ןיא ּפָאק ןעשיפַאזַאליפ ןעפעיט ַא טראפ רעבָא טהעז ןעמ .סיוא םוצמצ ןופ ןינע םעד טשטייט רע יו ,ןפוא םעד ףיוא טסייג ןעיירפ ַא ןופ ֿפעּפממעטש רעד טראפ רעבָא טגעיל
 .טנָאמרעפ ןעטייקפעיט עשיפַאזַאליפ לעיפ ךאד וויטיאוטניא
 -העמ ןעגנואיושנא עזעינַילער ענייז ןיא רע זיה וויטיאוטניא ןַא ,ךָאד רעבא ייז ןעזייוועב ,ןעגינייארעפ חטיש רענעטלַאה -ענסיוא ןַא ןיא ,ןהעז ןעקנעד ןופ םרא ןעיירפ ַא זומ ןעמ עכלעוו ןיא ענייז ןעלעטש עלַא ענעי טָא טינ ןעק ןעמ ביוא
 -ופערילענַאיצידַארט םעד ףיוא יו ןעשיפאזַאלימ םעד ףיוא
 רךיוא ןהעז וצ סעלַא סָאד זיא סע .ןענַאטשענג ןעדאב ןעזעיג
 -ךעד ןוא ?וק-תב ןופ ןינע םעד םיוא טשטייס בע יו ,םעד ןונ
 ןופ ןוא "םשה-תעידי, ןֹופ ןינע םעד טרהעלקרע רע יװ ,ןופ
 ןיא סע עכלעוו ףיוא ,ןעלעטש ץכילנהע ערעדנַא ?עיפ ךָאנ
 ,ןעזייוו-וצנַא ןעמוקעגסיוא ןעטראד זוא ַאד ןיוש לימ
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 בוט"םש-לעב לאושי 'ר רעצעז ,צ ,ׁש
 עי

 ,רי

 ןלשיווצ טייברא יד םליײטרַאּפ םש לעּב רע
 .םידימלת ענייז

 --- ,םידימלת ענייז ןעשיווצ טייברא יד טכיײחטעגנײא טָאה םש לעב רעד

 "עב ומוקמ'אלממ ןייז סלא רע טאה דינמ רעשטירישזעמ םעד

 רַאפ רעדעפ ןייז טימ לאו רע ,"תודלותה לעב, םעד -- .טמיטש

 רע טגעלפ תיכומ רעהָאנטלַאפ םעד -- .ןעמּפמעק םוידיסח םעד

 פעק'חאל דוד 'ר --- .ןענעשרד וצ םישרדמייתב יד ןיא ןעקישמורט

 תומוקמ עטייו ןיא '"דרדה תוציפק, ףרוד רע טגעלפ ערעדנא ןוא

 ןעמַאנ ןייז ןיא "םיסנ; ןוא "םיתפוס; ןעטרַָאד ןעלַאז יז ,זעקיש

 .ועזייוו

 עֶלא יד ןעבַאה םש לעב ןופ םידימלת יד יװ ,טקנופ

 טאה יוזַא ,טרידוטשעג רערהע? ןעסיורג רעייז ןופ ןעגעוו

 -עג טֹוג טָאה רע .טנעקעג דימלת ןעדעי יטעג ךיוא רע

 יו ,רעדנוזעב םענייא ןעדעי ןופ רעטקארַאכ םעד טסואוו

 רענעי רעדַא רעד עכלעוו טימ ,ןעטייקגיחעפ עלא יד ךיוא

 ,ייז ןופ ןעדעי ףױא טָאה ןוא טנעכייצעגמיױא ךיז טָאה

 ,ןעטייקניהעפ ענייז וצ ןוא רעטקאראכ ןייז וצ טסַאּפענוצ

 רעפלעהסיורא ןוא רעטיימראטיס ןייז םלא עלַאד עסיוועג ַא

 .ועבענעג

 -יצעגסיוא טימ ןאמ א ןענופעג רע םָאה ןירעב 'ד ןיא

 א טָאה רעכלעװ ,ןעטייקניהעפ עשיראטַאזינשנרַא עטנעכ

 ףיֹוא םולפנייַא ןעסיורג א ,טנַאמרעמ טפארק ענידריווקרעמ

 אלממ ןייז רַאֿפ םהיא רע טָאה -- ןעביאוצסיוא ןעשנעמ

 רע זַא ,ןעוועג רעכיז םהיא ןיא זיא רע ,טמסיטשעב ומוסמ

 "היפ געװ ןעניטכיר ן'פיוא גנונעוװעב עננוי עיינ יד טעװ
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 ףומ"מש-לעב לארשו 'ר ױ"עצ עז ,צ .ׁש

 ימיוא ןעבעל ןעשידיא ןיא ןענַאיציזַאּפ רערעכיז ךיז רַאֿפ םוידיסח רעד סעוו עיגרענע ןוא םולפנויא ןייז ךרוד זַא ,ןער
 .ןעפּפמעק

 .טמיטשעב רעהעטשראפ רעשירארעטיל ןוא ףעטימעראעט רחיא םלט םהוא םָאה ףע .ןייז גנונעוועב רעד ןופ טסידנטנטּפארפ ןוא טסימעלאּפ רעד לָאז רע ,טמיטש עב רע טָאה "תודקות ,ח פעב םעד ,ןע'ףסוי בקעי 'ר
 ,"ורַאב 6 ףיוא ןיימש 6 רעטנוא ,עדנענעל יד טלחעצרעד ,ץעגרע טנעלעג -קעווַא ייז טמח רע ןטואלרעביא טלַאװעג טינ ךיז ךַאנ רע טא ,ןעראוועג ןיא רע סאוו ,םד ןעראוועג זיא רע עכלעוו ירד ,  םיבתכ, עראדנענעל יד וליפא ,ןעבענרעביא דער ענייז גיטכיר טינ ןעלעװ א ןערהעפ ענייז ןופ טלַאהניא ןע'תמט םעד ןיא ןעגנורדניירפ ןענעק טיג ןעלעוו רעביירש יד 8 ,טטהעו ארומ טטה רע .ןעביירשפיוא רעיּפַאּפ ףיוא "טריי , ענייז ל8ז ןנס ,טראוועג טינ טָאה םש לעב רעד
 -- :ןטפורעננַא ךיז םחיא וצ רע טָאה ,דנַאה ןיא רפס 8 טימ םורט םהענ ךש א יװ ,טקרעמעב םש לעב רער לממנייא טָאה .ןעבירשעגפיוא םש לעב ןוֿפ הרות יד דע נויא טאה --- עדנענעפ יד טלהעצרעד -- ,לָאמנייא
 ? םורַא דיז םטנַארט וד ןעכלעוו טימ ,רפס א ראֿפ םָאד זיא סאו,

 .:טרעפטנעעג רש רעד םהיא טאה
 : טנערפעג ייז טָאה ןוא ןעפורעגפיונ -וצ ןעשנעמ ענייז עלא ןאד רע טאה .רעביא תורות ענייז טביורש רעציפע ופ ,ןענאטשרעפ םש לעב רעד ןַאד טָאה ."ועוועג רבחמ טסָאה וד סאוו ,רפס רעד זיא םָאד
 .סע ןוא רע זא ,ןעוועג חדומ ןאמ רענעי ךיז טָאח "ֵּפ רעביא תורות עניימ סע טביירש ךייֵא ןופ רעוו,
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ד רעצעז ,צ ,ש
 יי צ

 :ןעפורעגנַא םש לעב רעד ןַאד ךיז טָאה

 ךיא סָאװ ,וליפא טרָאװ ןייא טינ ַאד ךיז טניפעג סע;

 .ןעגָאז ןעוועג סע לָאז

 ןעוועג גיסַאּפ ,רערעדנא ןייק יװ ,זיא ףסוי בקעי יר

 ךיז םָאה רע .ןענעכייצרעפ םש לעב ןופ תורות יד לָאז רע

 רע .טנעכייצעגסיוא קַאמשעג ןעשירארעטיל םענייפ ַא טימ

 -תעלעג טאה רענייז יבר רעד סָאװ ,סעלַא טנעכייצרעפ טָאה

 רע .טדערעגמודַא לַאטעד ןוא טיירב סעֶלַא טָאה ןוא ,טנער

 ן'יבר ןייז ןופ טרָאװ ןייא וליפא לאצ סע ,טזָאלעג טינ טָאה

 .טריטנעמַאק ךילרחיפסיוא סעלַא טָאה ןוא ןהעג ןערָאלרעפ

 ם'בש לעב ןעשיווצ ןעמָאנ ןעסיורג א רעבירעד טָאה רע

 םעד טימ ןעטסרהעממא זיא סָאװ ,רענייא סֶלֵא םידימלת

 ,טנאקעב ןעבעל ןיא הטיש ס'םש לעב

 -ַאנ ס'אבא 'ר ןיא טלהעצרעד עדנעגעל עשיידיסח א

 בקעי 'ר עוו, זַא ,דימלת ַא ס'דינמ רעשטירעשזעמ םעד ,ןעמ

 תורות ם'םש לעב םעד םהיא ראפ טשטייטעגסיוא טָאה ףסוי

 םורַא טָאה סע ןוא ןעוועג רעייפ םַאלפ א יװ ,?יומ ןייז זיא

 לעטעב םעד טימ רע ןוא טנערבעג רעייפ סיורנ ַא םהיא

 -עגפיוא דרע רעד ןופ םיחפט לעיפ ףיוא ךיז ןעבָאה םענייז

 ןיא ,סלָאמַאד טנַאזעג טָאה רע סָאװ ,סעלא ןוא ,זעביוה

 ,ןערָאװעג ןעבעגעג יניס ןופ טלָאװ סע יװ ,ןערָאװעג טגָאזעג

 ."םיקרבו תולוקבו דחפבו המיאב;

 עבַאגפיוא סנעבעל ןייז סלֵא סע טָאה ףסוי בקעי 'ר

 טנערעלעג טָאה יבר ןייז סָאװ ,סעלַא לָאז סע זַא ,טבַארטעב

 ןעביילברעביא תורוד ערעטייוו יד רַאפ ,טנידעדּפענ ןוא

 "עג טקורדענ זיא סָאװ רפס רעשיידיסח רעטשרע רעד ןוא

 ןיא טכַאזרוארעפ שער ןענידלאװג ַא טָאה סָאװ ןוא ,ןערַאװ

 "ףסוי בקעי תודלות , רפס ןייז זיא ,םידיסח יד ןופ רעגַאֿכ
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 ֿבוט-םשילעב לארשי 'ד יעצעז .צ ,.ׂש

 םפֵא ןערעװ טנעכייצעב ךילקריוו ןעק רפס רעועיד .ןעוועג
 .תוריפח ןיפ 9 ,היב יד

 לעב רעד טָאה דימסלת םענעבענעגרעביא ןַא ךאנ ןוא
 ןעמ ןעבלעוו ,בר רעקאנאפאמ רעד ,ביל הדוהי 'ר ,טשאהעג םש
 ןיא עלָאר ןייז .,"חיכומ רעהָאנַאלַאּפ , רעד ןעפורעג טָאה
 וצ רערחעל ןעסיורג ןייז ןופ הרות עיינ יד ךילדנימ ןעוועג
 -םורַא לָאמטּפָא םהיא טנעלפ םש לעב רעד .,ןעטיירפשרעפ
 רע .םישרדמ יתב ןוא ןעלהוש יד ןיא ןענע'שרד ןעקיש
 םעד ,ןעקיש ןָאיסימ רעלעיצעּפק ַא טימ - מא טחוא טנעלפ
 -ךע גנוגעװַאב רעד רַאֿפ לאז רע ,ןעריטינא וצ םענעי רעדָא
 רענדער רעטרעטסייגעב א זיא רע טור .ןערעוו ןעבראוװ
 .ןעקריוו ןעשנעמ ףױא טנעקעג טָאה ןוא ןעוועג

 ןוא םיקרוּפ דוד 'ר ,סעק'האל דוד ירד םידימלת ענייז

 עטייוו ןיא ןעקיש טמא רהעז רע טנעלפ רעוועיטלַאקימ דוד יד
 ןוא "םיתפומ  ןעלאז ייז ,"ךרדה-תוציפק , ךרוד רעטרע
 ייז רע טנעלפ לָאמא ןוא ןעזייוו ןעמצנ ןייז ןיא "םיסנג
 .ןייז "םיניד קיתממ , ןעֶלַאז ייז ,ןעקיש ףךיוא

 רעסיורג ַא -- עדנעגעל ַא טלהעצרעד -- לָאמַא ןוא סע
 ךיז טָאה ןוא ןעבעג חקדצ לעיפ טגעלפ רע .ןעוועג רשוע
 רעבָא טָאה רע .טנעכייצענסיוא םימש-תארי םיורג טימ

 וצ רעצימיא טנעלפ סע ןעוו .טָאהענ ןורּפה ןעסיורג ןייא

 ןייז טימ םהיא ראפ ךיז רע טנעלפ ,ןעמוק לָאמַא םהוא
 ןעװעג רעכיז ךיוא זיא רע .ןעמחירעב םוחטכייר ןעטיורג

 תורישע סיורג ןיא ןערהַאי ענייז עלא יוזא ןיוש טעװ רע זַא

 ןעבעלסיוא

 לעמיה ןיא םינירטקמ עלעיפ םעד ךרוד ךיז רע טָאה,

 "וצ תורישע ןייז טלָאװעג םהיא ייַב םָאה ןעמ ןוא טכַאמעג

 ."ןעמהעג
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 ֿבוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעו .צ .שי

 -ָאקימ דוד 'ר םהיא וצ טקישענ םֵש ?עב רעד טָאה

 .רעוועיַאל

 ,רענעי טָאה ןעמוקעג זיוה ןיא םהיא וצ זיא דוד 'ר ןעוו

 .סיוא ןעביױהעגנָא ,ןעועג גידנעטש ןיא רענייטש ןייז יוװ

 ןייז ןוא תורישע רעצנַאג ןייז ןעגעו םהיא ןעלהעצרעדוצ

 טינ ןערעה םעד םעלַא ןופ רעבָא טָאה דוד 'ר .טייקסיורג

 ליוו ןוא דעימ רהעז זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טלָאװעג

 .ןעטַאלש ןהעג

 גינעק רעד זַא ,ט'מולח'עג ריבג םעד ךיז טָאה טכאנייב

 -עג םהיא ייב טָאה ןוא ןערהָאּפרעפ זיוח ןיא םהיא וצ זיא

 -צולּפ ןעברַאטשעג רע זיא םעדכַאנ ןוא ןעקנורטעג ןֹוא ןעסענ

 -רוארעפ רַאפרעד -- ריבג םעד -- םהיא ןעמ טָאה ,גנול

 -ָאלטנַא הנירמ רעטייוו א ןיא רע ןיא .טיוט םוצ טלייהט
 לָאז רע ידכ ,זערָאװעג רעקעהיץלַאה א ןעטרָאד זיא ןוא ןע

 ךיז טָאה ריבנ רעד .ןענידרעפ הנויה ןייז ףיוא ןופרעד

 רעד ןיא .טּפאכענפיוא ףאלש ןופ קערש סיורג טיט ןא

 : ןעפורעגנא םהיא וצ דוד 'ד ךיז טאה הירפ

 סיורג ןייד ןענעוו ?עסיבַא טצעי רַאנ רימ להעצרעד ---

 ,תורישע

 : טרעפטנעעג ןַאד ריִבָנ רעד םהיא טצה

 ,סעלַא העטשרעפ ןוא ןיֹוש ךיא םייוו טצעי ---

 : ןעפורעגנא םחיא וצ דוד 'ד ןאד ךיז טָאה

 ריד לָאז ךיא ,ןעמוקעג ריד וצ סע ףיא ןיב ףיורעד

 שנעמ א רָאנ יו טינ רחעמ טזיב וד זא ,ןעבעג ןחעטשרעמ וצ

 .מייקכייר ןייד טימ ןעמהירעב טינ ךיז טספראדעב וד ןֹוא

 ל?ייהט רעייז ןעבָאה ייז ךיוא -- תילגרפ רעדירב יד ןוא

 רעייז ךרוד םזידיסח ןופ ננוטיירפשדעפ רעד ןיא ןאהטעמ
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 בומח יםשילעג לארשו 'ד רעצעז ,צ ,ש

 טפראדעב ןעבַאה ייז .,םינואג סלא ,םעמיראטיוא ןעסיורג

 עח ,"םירטול  ןוא .םונברא ײ יױ ר ענעיד ?עיּפשייב םלא

 ןעבמח עכלעוו ,ןענאמשעג טנעטייוו = ןופ ךאָנ ןענייז עכ

 .ןענוֿפעג םש לעב = ןיירק ןיא טינ ךַאנ ךיז

 .דסיוהא רעטסערג ןייז ןיא םייברא רעשינכעט רעד ןיא

 ; ןערהאי עטשרע יד ןיט ,ם"תפ רפוס יבצ ירד ןעוועג רעפלעה

 בע :ןעבירש תועימק םש ?עב םעד ןעפלעה רע םנעלפ

 ןנעדבג | .ןעגאזרא = םעד םהיא רַאמ ףיוא טנעלפ

 יו רעט} ןוא "} וו תהא ןעבירשעג ךףױא םהיא ראֿפ רע טאה

 ."תורות

 יװ ,םעד ןענעװ םעדנענלַאפ טלחעצרעד עדנענעל יד
 ,ןטכיירש ןופ תודוס יד ןעוועג רסוס םחיא טאה םש לעב רע

 ןיא םדאטש ן'רעסיוג ןהענקעווט ןעסייהעג םהיט םָאה רע

 ץטיוטה ןעשיוצ ןעטרַאד ןעלעטשקעװַא ךיז ןוא ,דלַאװ

 .רעמיוב

 א םש לעב רעד םהיא וצ ןעטוקענוצ ןיא םעדכַאנ

 ;סקתיא וצ ןעפורעגנא ךיז טָאה

 יש םנובר ןופ יפה יד ןעלייוו ריד ךיא ?עװ ,םוק

 א טכאטעג רע םשח .הוקמ א רעבא ןעמראדעב ריס .םִלֹו

 עיר הוקמ א טאב ןיא סע ןוא "?ונע,

 טאה ,ט'בוט עגבא הוקס ןיט ײ ןעבאה ייז יו םעדכַאנ

 ,ןעוועג חלנמ תונווכ ןוא תודוס עסיורג םהחיא רע

 םטה רע תעשכב יבְצ 'ר על 55 ןַא טלאמאד ןופ ןוא

 זיפ טלעװ קע ןייא ןופ ,ןעבירשעג ןילפת ןוא םירטס ענייז

 ,ןהעז ןעטייווצ םוצ

 ובצ 'ר טאװ ,"תוישרּפ , ןיליֿפת יד ןוא תודרותירפס יד

 ףענ ןעפַָאנ טסש לעב םעד ףיוא ןערעוװ ,ןעבירשעג טָאה
 ןעפיוה ענינייא ןיא םויח ףע ךָאנ ךיז ןעניפעג ייז ןוא ,ןעפ
 ףיז ןענימעג תורות"ירפספ יד ןיא .םיקידצ עניטנייה יד ןופ

 ר
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 בוט-םשילעב לארושי 'ר ועצעז ,צ ,.ש

 םעד טגנַאלעב סָאװ ןה ,רעצעלּפ עלעיפ ןיא םייונש ענינייא

 . ,םעד ןיא ךיוא ןוא ןעבירשעג ןענייז תויתוא עכנַאמ יוװ געוו

 ,תויתוא רהעמ רעטרעוו עכנַאמ ןיא ךיז ןעניפעגנ סע סָאװ

 ןענייז םיינש עלַא יד .,ןייז ןעטרַאד ףראדעב סע ?לעיפיוו
 יורפס יד ןענעק ןעלָאז ייז ,רעטקַארַאכ אזא ןופ טינ רעבָא

 ,ןענעילסּפ תורות
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 בוט-סש-לעב לארשי 'ר יצ צז ,צ+ .יש

.5 

 גנוקריוו ןייז ןוא ז"קת ןופ לובלּב דראט רעד
 ,טש לעב םעד ףיוא

 -- .ןעילַארַאֿפ ןיא ןעױדיא יד ןופ ענַאל עטימאנַאקע ןוא עלאיצַאס יד

 "רו רע טנעלפ ,ןעדיא א ףיוא ןערעװו סעכ ןיא יוג א ?ָאסַא םגעלפ

 "םד-תלילע, רעד --- .ןענע'גוה'רעד ןוא געוװ ןי םהיא ףיוא ןערע

 "עיד ףרוד ןענייז ןעױיא עכילטע --- .ז"קת רחַאי ןיא ווטלסאז ןיא

 "יא ,ט'דמש'עג ךיז ןעבָאה ןעדיא ייווצ --- .ןעמוקעגמוא לֹובלב ןעז

 --- .טרהימעגפיוא לייהטרוא:טיוס רעייז יי{ רעביא םָאה ןעט רעד

 ןעקנעש רַאֿפרעד יז טעװ ןעמ זַא ,טגָאוענוצ ייז ןעבַאה םיחלנ יד

 טָאה ןעמ זַא ,ןהעזעג רעבַא ןעבַאה תונברק יד ןעוו -- .ןעבעל סָאד

 ןעבָאה ייז סָאװ ףיורעד טאהעג הסרח יז ןעבָאה ,םרָאנע;בַא יז

 םעד טימ טלעװ רעד ןופ ןעגנעגעגקעװא ןענייז ןוא ם'דמש'עג ךיז

 ןעפיל ערעייז ףיוא "לארשי עמש,

 ןיא ,ןןעמאשעב טָאה םש לעב רעד סָאװ גנונעוועב יד

 שוונישזעמ ןיא טָאה םש לעב רעד סאו ,םעדכאנ ,טצעי ןיוש

 םהיא ךיז טָאה סע סָאװ םעדכַאנ ,טבעלעגבָא רהָאי עכילטע

 -ערנ יד ןופ עלעיפ ןוֿפ ןיירק ןעטיורג ַא טימ ,ןעכעגעגנייא

 ,טבעלענ רוד ןייז ןיא ןעבאה סָאװ ,ןעטייקכילגעזרעּפ עטס

 !עבעל ןעשידיא ןיא ןעדַאב ןעטסעפ א ףיוא ,ןעלננידמודַא ךיז

 -לעיפ טצעי ךיז טָאה םש לעב ןופ טייקניטעט יד .ןענטטשעג

 "עב א ףיוא טעטירָאטיױא ןייז טָאה רע ,טרעסערנרעפ גיכאפ

 .ןעגנואוצעגפיודא ןעבעל ןעשידיא ןופ ?ייהט ןערדנעטייד

 טימ םהיא ףיוא ןעמ טָאה ןעמוקענ זיא רע ואוו ,?ארעביצ

 .טקוקעג םיכאלס ףיֹוא יה םיריסלת ענייז

 ,דנעגעג םעד ןופ גנורעקלעבעב עשיא'יוו יד ךיוא ןוא
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 ןצ יו ,םהיא וצ ךיז ןעבַאה ,טבעלעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא
 טייצ וצ טייצ ןופ םורָאװ .ןעניוצעב ןַאמ ןעכילטעג ַא
 .ןערהיפנא ייז ןעשיווצ ךיוא םייקניטעהט ןייז רע טגעלפ
 ."ןעלחעצרעד םירמאמ ןוא תוישעמ ענעדישרעפ ייז טנעלפ רע

 סָאװ ,רעטרע עלעיפ ןיא ךיוא יו ,ןעילָאדַאּפ ץנַאג ןיא
 םש לעב רעד ןיא ,ןענופעג ןעצינערג יד רעסיוא ךיז ןעבָאה
 ןעבעל ןעשידיא םעד רעביא תיבה לעב רענידנעטשלאפ רעד
 יו ,ןעדעי ןופ זיא ,טנַאזעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא .ןעוועג
 טכַאמ עלופ יד טָאהעג טָאה רע .ןערָאװעג טכַארטעב גילייה
 -ןא ןוא ןייז ריבעמ רעצעלּפ ערעייז ןופ םינוח ןוא םיטחוש
 לָאמטפָא ךיז טנעלפ רע .ןעמיטשעב טרא רעייז ףיוא ערעד
 -ךעפ ןיא "ךרדח-תציפק , ךרוד רענייז "אירבח, םעד טימ
 -נָא טייקגיטעט ןייז ןעטרָאד ,ןעזָאלקעװַא טדעטש ענעדיש
 ןיא -- לַאפ אזַא ןיא ןליפא ייז ןעגעלפ ןערהטפ .ןערהיפוצ
 ,ןעּפָאװ םעד טימ דרעפ יד .גידנעטש ןעגָאװ ןוא דרעפ א
 ,םש לעב ןופ רעביירטנָא רעטמהירעב רעד ךיוא יו ,רעבָא
 יד .ןעװעג "םינפל, רָאנ ןיא סעֶלַא סָאד -- ?יסקעלַא,
 -רָאפ ךרדח תוציפק ךרוד ,םש 8 ךרוד רָאנ זיא חעיסנ עצנַאג
 ערעייז ןענעלפ םש"לעב ןופ םידימלת עלא יד .ןעמוקעג
 טָאה עבלעז סָאד ןוא ןעהעדדסיוא םשדלעב םוצ רעטכיזעג
 םוצ םינּפ םעד טימ טגעלפ רע ךיוא .ןָאהטעג יסקעלַא ךיוא
 ענייז ןופ רע טָאה דרעפ יד ןופ ןעצייל יד .ןעציז םש לעב
 געוו ןיא ןיילא ךיז ןעבָאה דרעפ יד ןוא ,טזָאלענסױרַא דנעה
 םש לעב רעד זיא עלייוו עניילק א ןיא ןֹוא ,טזאלעגקעװ
 ןעבָאה ייז ואווא ,ןעטרָאד ןעוועג ןיוש םידימלת ענייז םימ
 ,טפראדעב

 טאהעג םש ?עב רעד טָאה ,שזובישזעמ ןיא גידנעניואוו
 -ָאנָאקע םעד ףיוא ךיוא ןערהיפוצנא טייקניטעהט עסיורג ַא
 .ןעבעל ןעשידיא ןופ טעיבעג ןעשימ
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 בוש"משללעב ? לטרשו 'ר רצצעז ,צ ,שי

 קערש ט ןעוועג ןיא ,דנטלמור ןילק ץנשג ןיא 9723 יו

 עטייה א ףיֹוא טינ ןיא תהפוקת עועיד .םלאמַאד

 יקמינלעסכ ןוא ןעקאעמאדייה יד ןופ טייצ רעד ןופ ןעוועג

 בָאֹה סע ןוא זעועג רקפה זיא ןעכעל עשידיא סָאד ןעוו
 טולב שידיא ןופ ןעכייט ?ארעביא דנעגעג םענעי ןיא ןאד ךי

 טסייג רער הכוהקת רעועיד ףיוא ךיש ךמנ םאה .ןעטאנעג

 גט טכארעפ ןומ םאה .טזורעג ןעטיוצ עניטולב ענעי ןופ

 רעועיד ןיט ןיא טע סָאװ ,חשורי יד זוא טאד--  ןעדיא םוצ

 ןיילא ץירּפ רעד רָאנ טינ ,ןעבילברעפ ןעטייצ ענעי ןומ חפופת

 טינ ; טקוקעג םוטנעגייא ןייז ףיוא יו ,ןעדיא םעד ףיוא טצה

 ןייז ראפ טְקעיבַא ןעגו רערעינ םלא םהיא טאה ןיילא רע ראנ

 רָאנ ,טכארטעב רעטכעלעג ןוא טָאטש ווי - ןעשיניצ

 םוצ יזט ךיז םָאה ,רעיוּפ רעד ,םטח רעטסָא רער ךיוא

 יא ןעדעי רטמ רקפה דיא רעד ןיא סע עג יוצעב ןעדיא

 יד ֹוצ ןעוועג טינ ?הָאצ ןייק רָאנ זיא טע ןוא ,| וועג םענ

 תופתושב ,ץודפ רעד עכלעוו ךרוד ,םילובלב ןוא תושיננ עלא

 לב* ןעכעל ןייז ןעדיא םעד ןעבָאה ,םענייז ףטיקש םעד טימ

 ,ןאנ רעסיורג רעד טביירש -- לָאמַא רעיוט 8 טנעלפמ
 םעד ןופ רךענייש ןעוועג ןיא סאו ,'םיביתנ ריטפ , לעב רעד -- ִמ וה 3 48

 { ףיוא ןערעװ זנורב -- םידימלת עטפעטבעילעב ט'םש ?עב - טא 5 } = 54 5 : טי ; ְפִפ
 'ףעד ןוא עו ןיא ןערעיט םהיט ףיוא רע טנעלפ ,ןעדיא א

 ןופ תויח יד ראפ רעטרעק ןעטיוט ןייז ןוא םהיא ןע

 ף9פ ןעמערט ךיוא ןעגעלפ סע ,ןעוָאלרעביא

 :יצרעטנוא ןיוה עשידיא א ןענעלפ ףרָאד ןופ םירעיֹוּפ יד

 ה םעניוא יד ןענעלפ ?עמוט םעד תעשב ןוא ,ןעד

 ןיא ץעגרע רעּפרעק ןעטיוט ןייז ןוא ןענע'נרח'רעד עילימטפ
 ףיוא ךיז ייז ןענעלפ לָאמ םעכנאט .ןעפראוורעפ עטאלב ַא
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 "ןעוויקידזיא, ןפוא ןעטסכילדנעש ןוא ןעטסלאטורב םעד
 לאטא ןעמ טָאה יא טָא .רעּפרעק ןעטיוט םעד רעביא

 ןעכלעוו ייב ,ןעדיא ןעטע'נרה'ענ א ןופ רעּפרעק םעד ןענופעג

 ןערעיוא יד רָאנ .ןעוועג ןעטינשענּפָא זיא ּפָאק רעבלַאה ַא

 .ןעבילבעגרעביא ּפָאק ןעצנאנ םעד ןופ ןענייז דראב רעד טימ

 ןיא טופוצ ןעמַאזוצ רעדירב ייווצ ןענייז רעדיוו לָאמַא

 ןוא ןעלאפעב ףרָאד ַא ןופ ןערעױּפ ייז ןענייז .,ןעגנַאגעג געוו

 .טע'גרח'רעד טרַא ן'פיוא דלאב רעדירב יד ןופ םענייא ןעבָאה

 ןעבָאה .ןעפױלטנַא טבורּפעג טָאה רעבָא רעטייווצ רעד

 םוחת ןיא סהיא ןעבָאה ןוא םהיא ךָאנ טנַאיעגכַאנ ךיז ייז

 ן'פיוא דלאב ןוא טּפַאכעג טדָאטש רעטייווצ ַא ןופ תבש

 ןעמ טָאה רעדורב ןייא ןופ רעּפרעק םעד .טע'נרה'עג ץַאלּפ

 רעּפרעק םעד ןוא ,ןעבָארנעב טדָאטש ןייא ןיא םורָא ױזַא

 .טדָאטש רעטייווצ א ןיא רעדורב ןעטייווצ ןופ

 -סיוא לעיפ טאהעג גידנעטש ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא יד

 ןומה רעד סָאװ םילובלב ענעדישרעפ עלעיפ ןופ ןהעטשוצ

 ,ןעטכַארטסיוא ייז ףיוא טנעלט

 םייונע ןוא םירוסי לעיפ טניימעג טָאה ל?ובלב רעדעי ןוא

 -עלֿפ ןעדיא תודע עצנַאנ .תולחק עשידיא עלעיפ רַאפ םישק

 טרעטאמרעפ טיֹוט םוצ םילובלב עניוזא ךרוד לָאמַא ןענ

 .ןערעוו

 ןעגירעיורט א טזָאלענרעביא ךיז ךָאנ טָאה סרעדנאזעב

 טָאה סָאװ ,לובלב רעד עטכישענ רעשידיא רעד ןיא דרָאקער

 ףיֹוא ןעסַאנעגפױא "החכות , ס'טָאג יוװ ,ז"קת והִאי ןיא דךיז

 .וַאלסַאז ןיא הלחק רעשידיא רעד ןופ ּפָאק םעד

 ןעשנעמ עטע'גרחעג טפָא ןעמ טנעלפ וװאלסאז םורָא

 רעטכעלש א רהעז זיא ןעטרָאד געוװו רעד םורָאװ ,ןעניפעג

 רהָאי ןיא לָאמנייא ןעמ טָאה .ןעוועג רעכילרהעפעג ןוא

 "עב ןייק װַאלסַאז ןופ טרהיפ סָאװ ,געוו םעד רעביא ז"קת
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 .טסירק א ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד ןענופעג ,אקדָארַאנַאל
 ןֹוא ,ןעוועג טליופרעפ ךרוד ןוא ךרוד ןיוש זיא רעּפרעק רעד

 .גנַאל ראג ןיוש ןעגעיל וצ ןהעזענסיוא טָאה

 זא ,טנאזעג תודע טָאה ןוא רעיוּפ א ןעמוקעג זיא ןַאד

 -לעז םעד רעביא ןהעזענ טייצ קיטש ַא טיט רעהירפ טָאה רע

 א ,ןענופעג רעפרעק ןעטיוט םעד טָאה ןעמ ואווא ,געוו ןעב
 ,ןעסעזעג ןעדיא ךס א ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,ןעדהָאפ ןעטילש

 ,טלהעצרעד רעטייוו רע טָאה ,ןערהַאפענוצ ןיא ןעטילש רעד

 עצנאג יד ןעטרָאד ןיא ןוא ףרָאד ןיא "עמשטערק , רעד וצ
 .חערפ ןוא ניטכיל ןיא עמשטערק ןיא ןוא .,ןענַאמטשעג טכַאנ

 ערעייז ןיא ןעדיא יד ךיז ןעבָאה ןענרָאמ ףיוא ןוא ,ןעוועג ךיל

 ,םעדכַאנ .טנעװַאדעג ןעבָאה ןוא טלעקיוועגנייַא םיתילט

 ,טכַאמעג הדועס א ייז ןעבָאה ,טנעווַאדעגבא ןעבָאה ייז סאוו

 .טרהעקענמוא וװַאלסַאז ןייק קירוצ םעדכַאנ ךיז ןעבַאה ןֹוא

 עטיורג יד .חסּפ רַאפ ןעפָארטעג טָאה עטכישעג יד

 וצ ,אקשוננאס טשריפ ןופ עטלעטשעגנַא יד ?ארשי יררוצ

 טאהעג םורָא יװַא ןעבָאה ,טננַאלעב טָאה וושלסאז ןעמעוו

 -תלילע ןא עטכישענ רעצנַאג רעד ןֹופ ןעכַאמ וצ טייקכילגעמ א

 םעד טעליוקעג ןעכָאה ןעדיא יד ןַא ,טנאזעג ןעבאה ייז ,םד

 "רע ןעבָאה ייז .חסּפ ףיֹוא טולב ןייז ןעבָאה ןעלָאז ייז ,יונ

 ןעדיא יד סע ךיז ןעבָאה קעווצ ןעזעיד וצ רָאנ זַא ,טרהעלק

 ייז סָאװ םָאד ןוא ,טלעמאזרעפ "עמשטערק , ןיא טאהעג

 ,הוצמ רעד דוככל ןעוועג זיא ןעטרַאד טחערפעג ךיז ןעבָאה

 .ןייז םייקמ וצ ןעבענעגנייַא ייז ךיז טָאה סע סָאװ

 ,טצעזעננייא דלאב חסיפת ןיא ןעמ טָאװ רעמשטערק םעד

 -ענוצ רע טָאה ,השירדו הריקח יד טכאמענ טָאה ןעמ ןעוו

 "מאזרעפ ַא ךילקריוו טייצ רענעי וצ זיא םהיא ייָב זַא ,ןעכעג

 "ענג הלימ תירב א כוטש ןיא םהיא ייב זיא םע  ,ןעוועג גנול

 רעד ,ןזח רעד ,בר רעד ןעוועג זיא הדועס רעד ףיוא ןוא ,ןעוו
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 -וט-סשד-לַײב לארשו 'ר יעצצעזו .צ .ש

 .דניירפ ענייז ןופ ,ןעשנעמ עגינייא ךָאנ ןוא שמש רעד ,לחומ

 ,םיעשר יד ןעכעגעג טייקכילגגמ רחעמ ךָאנ אה סָאד

 .ןהעגנא ןענעק לובלב ןעגיטולב רעייז טימ ןעלָאז ייז

 עכלעו טױא ,טייפ עלא יד ןעמונעגסיונוצ טאה ןעמ

 -ףעפ לובלב ןעגיטולב ןופ קירטש יד םנעקעג רֵאְנ טטה ןעמ

 ןעלאז ייז ,טרעטַאמעג ןוא טגיניײּפעג יז טאה ןעמ ןוא ןעהיצ

 יו ייז טָאה ןעמ .ןייז חדומ "ןעכערברעפמ , רעייז ףיוא ךיז

 ןעגינייּפ ןייא ןיא ןעטלַאהעג דנאנאבכאנ געט עכילטע

 םוא ןעלַאטורב ןוא ןעכילקערש א ףיוא ייז ןעמ טאה רייא ן"ו

 ותימ א טימ ייז ןופ רענייא רדעי ןיא סע .טעטכיר וענניה

 ,ןעבראטשעג הנושמ

 זעל םחיא לָאז ןעמ ,טלייהטרוארעפ ןעט טאה םענייא

 ןעמס טאה ערעדנַא ,ןעדיינשוצ רעקיטש ףיוא דייהרענידעב

 עכבלעוו ןופ ץיּפש רעד ףיוא .סעפיוטס ףיוא טצעזענקעווַא

 ןעקַאלפ רענרעזייא רעפרַאש ַא םענייא ןעדעי ןיא ןיא סע

 -עװש א ייז ןעמ טָאה סיפ יד וצ .זעוועג טקעטשעגניירא

 ןעצנַאג םעד טּפעלשעג טאה עכלעוו ,ןעדנובעגוצ אשמ ער

 יד ייז ייפ םעד ךרוד ךיז ןעבָאה סע ןוא ,דרע רעד וצ םונ

 ןעמ טָּכה רעדיוו םענייא .ןעטַאגעגסױא ךיוב ןופ םירעדענ

 .זעמונעגּפָארַא ּפָאק םעד דרעווש א טימ

 טעײכירעגניה טלַאזעג ןעבאה סָאװ ייד רעדָא ייווצ

 ןעדעררעביא טנעמַאמ ןעטצעל ןיא טזָאלעג ךיז ןעבאה ,ןערעוו

 -- םיחלנ יד -- ייז .זע'דמש ךיז ןעלַאז ייז ,םיחלנ יד ןופ

 -חעננא ןעלעוו ייז סָאװ ,םעד ךרוד זַא ,טנאוענוצ ייז ןעבָאה

 רעייז ייז ןעקנעש ייז ןעלעוו ,ןעביולג ןעכיפטסירס טָאד זעמ

 .ןעטלַאהעג טינ טרָאװ רעייז רעבָא ןעבאה םיחלג יד ,ןעבעל

 עכילקילגמוא יד ןופ תומשנ יד רָאנ ןעוועג ןעסיוא ןענייז ייז

 טלַאװעג ייז ןעבאה ייז .ףוג רעייז טינ רעבָא ,זעוועטאר וצ

 רצ רעבירעד ייז ןעבָאה ,ןעגראזרעפ אבח םלועל קלח א טיט
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 רעצ עד ,5 ,0 -ימימשילַײב לארשי '1 יי א +
 ר = 7 + ןע = + עד וה שש

 ןעבעל רעייז ייז ןעלעוו ייז זַא ,ערעייז תונברק יד טגאזעג
 ךעייז טכיירגרעד ןעבָאה ייז ןעוו ,רעבָא םעדכַאנ ,ןעקנעש
 ןעכיולג עלילטסירק סָאד ןעלַאז ערעייז תונברק יד ,קעווצ
 וד -- יי ךיױוא לָאז ןעמ ,ןעסייהעג ייז ןעבַאה ,ןעכהעננא
 .ןעמטכירניה --- רעריטראפ עט'דמשיעג

 ייז ןעבאה ,ןחעזרעד סָאד ןעבאה עכילקילגנוא יד ןעוו
 ערעייז תוחכ עֶלַא טימ ןוא טטהענ הטרח םטחט רעייז הוא
 .ןעיורש וצ "?ארשי עמש , ןעביוחעגנָא ייז ןעבָאה

 קיי"טש יד טאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,יד ןֹופ םענייא רַאנ
 ןייז ןעכעגעננייא ךיז םאח ,ןעפרַאװרעפ פובלב ןעניטולב ןופ

 .ואכסאז ןופ בר רעד ןעוועג ןיא סָאד .ןעמער ֹוצ ןעבע
 טאה טו ,לעטדעטש ןעניאייברעד א ןיא ןעפאקטנַא זיא רע
 םורא יװַא טָאה ןוא ,יקסירַאטרַאשט סכוד םוצ טגנאלעב
 ןיא םתיא טָאה סאו ,טיוט ןעכילקערש םעד ןעדימעגסיוא
 .טעטראוורע טדָאטש ןייז

 ןעבעל ןעשידיא ןיא גנוריסַאּפ עכילקערש עניזאד יד
 לעב םעד ףיוא טאהעג גנוקריוו עגידלַאװג ַא טָאה טלאמאר
 -ירעיורט ךילקערש א ןיא טייצ קיטש 8 םהיא טָאה יז .םש
 -רעפ גידנעטש טלָאמַאד זיא רע ןוא ,ןעטלאהענ ;נומיטש רעג
 זו ןופ ענַאל רעד ןעגעוו ןעגנַאגעגמורַא תובשחמ ןיא טפעיט
 .םענייז תולג ןערעווש ןעגעוו ןוא קלאפ ןעשיד

 -עג רעשיטסימ רחעמ ךָאנ םהיא טָאה גנוריסַאּפ עזעיד
 -אד ןעטכארמ וצ ןעביוהעגנַא טָאה רע ןוא ,טכַאמעג טניונ
 סלצמאד ענַאל עשידיא יד טָאה רע ."ץק  םעד ןעגעוו טלָאמ
 ,ךייז טינראנ ןיוש ןעק רענרע סאו ,עכלעזט סָלֵא טכארטעב
 יד ,ןעקנאדעג טימ ןעגָארטוצמורַא ןעביוהעגנַא ךדיז םאה ןוא
 ןעיירמעב וצ ,ןעגנערב וצ קלאפ ןעשידיא םעד ראט הלואנ
 .רעיוומ ןוא רעצ ןעמעימ ןייז ןופ גידנעמש ףיוא ןיוש טהיא
 פעפמעטש ןעפראש רעייז ןעכַאח ןעננומיטש עֶלַא עזעיד
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 בוטיטש-לעב לארשי "דן רעצעז .צ .ש

 יװ ,רעדא -- ,ףעירב ןעטמהירעב ןייז ףיוא טנעלעגפיורא

 תילע, רעד ןענעװ -- "טסעפינַאמ , םהיא טפור ווָאנבוד

 רעזעיד .ו"קת הנשה שאר טַאהעג טָאה רע סָאװ ,"המשנ

 סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עבילקערש יד ןופ טקודָארּפ א זיא ףעירב

 ןוא ןעמוקעגרַאפ ןעכעל ןעשידיא ןיא רהָאי םענעי ןיא ןענייז

 יא םש לעב םעד ןעכלעוו ןיא ,םזיצימסימ ןעפעיט בעד ֹופ

 .ןעלַאפעגניירַא םולפנייא רעייז רעטנוא

 ןעועיד ןיא ךיז טניפעג ?ובלב רעװַאלסַאז םוצ גוצעב ןיא

 :עלעטש עדנעגלַאפ יד ףעירב

 ןעמוקעגרָאפ ןעכַאז עכילקערש ריוא ןענייז ױזַא טָא ןוא

 זענסיוא לובלכ א זיא סע ,וװַאלסַאז ןיא םיברה וניתונוועב

 ןעבַאה ייז ןֹופ ייווצ ןוא ,ןעדיא עלעיפ ףיוא ןערָאװעג טכארט

 ןוא ,טע'גרח'עג ייז ןעמ טָאה םעדכַאנ ןוא ,ט'רמש'עג ךיז

 השודק רעסיורג טימ ןעוועג םשח שדקמ ןעבָאה עגירעביא יד

 ,"ןעבראטשעג "תונושמ תותימ , טימ ןענייז ןוא

 ןעלױוּפ ןיא ןעדיא יד יו ,םעד טימ גנַאלקנַא ןיא ןוא

 ךיוא זיא ,ןעוועג טלעטשעג ךילטפַאשלעזעג סלָאמאד ןענייז

 -ײמענלַא ןיא בוא .ןעוועג עגַאל עשימָאנָאקע רעייז ןַאד

 רעסעב ןעטרָאד ןעדיא יד ןופ ענַאֿל עשימָאנָאקע יד ןיא םענ

 "יומענלא ןיא ביוא ,ןעוועג אטיל ןיא זיא עבלעז יד יו ,ןעוועג

 טייקמירַא ןופ קרַאטש ױזַא טינ ןעדיא יד ןעטרָאד ןעבאה םענ

 עגַאק עשימַאנַָאקע יד ךָאד רעבָא זיא ,ןעטילעג תוקחד ןיא

 ןיא ןענייז ןעטרַאד ןעדיא יד .ןעװעג ר ע כיז טינ

 ןוא ןעלאפוצ ענעדישרעפ ץנעטסיזקע רעלעירעטַאמ רעייז

 "עג םינ ןעבָאה ייז .ןעוועג ןעפראוװועגרעטנוא ןעזירּפָאק

 ערעייז רעטנוא ןעדַאב ןעשימאנאקע ןעטסעפ ןייק טלהיפ

 "עב רעשידיא רעד ןֹופ טנעצַארּפ רעסיורג ,רעסיורג ַא .סיּפ

 "רעד ןוא ךעלטדעטש עניילק ןיא ןעבָאה ןעטרָאד גנורעקלעפ
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 אטא ר

 טיר יוחאי הק ראי טרעיד עלי 8 זייי א נשיט יי יי ריי ארי רייזי קיירא יא ילד ךלקיריללללרלא ףומ"טשילעב לארשו 'ר רעצעזו ,3 .ט

 טפראדעב הנויח רעייז ץירפ ןופ ןעבאה א טבעלעג רעּפ
 ןייז וצ גנוטכארעפ ?עיפוצ רעבא םאה ןיירּפ רעד .ןעהיצ
 ןו8 ןענייז םהיא ןצ ןעגנוהיצעב ענייז ןוא טלהיפעג ןעדיפ
 -.- טלאװעג רע טָאה ,ןעוועג רעטקארפכ םענזירּפאק לפעימוצ א
 ןעבענ חנויח ןייז ןעהיצ םענייז ןעדיא םעד טוָאלעג רע טָאה
 רעדיוו רע טָאה --- טלאוורעפ רעבַא םהיא ףוז טָאה .,םהיא
 ןוא ןעכערמוצ עולימאפ עצנַאג יד טנעטעג טנעמאמ ןייא ןיא
 -אקע רעד ןיא טייקרעכיזנוא ךס ,ןעביירטסיורא ףראד ןֹופ
 ,סָאד ןענַארטעגניירט ךיֹוא םאה ץנטל רעשידיא רעשימַאנ
 יוָאק ערעטיב ַא טפא ןענעלפ סעקיצ בושי עשיריא יד סאו
 ץירפ םוצ ןהענ ןענעלפ ייז .ךיז ןעשיווצ ןערחיפנא ץנעריק
 יד ןענָאינײרַא ןוא ןעטייווצ ןיפיוא ףענייא ןעדערנג ןוא
 ,רערלעג עסיורג ןיא עדנערא

 ,טנעקעג רָאנ טָאה רע ?עיפיוו ףיוא ,םש לעב רעד טָאה
 ןופ ענַאל יד ןערעטכוילרעפ רחעמ פעטיבַא ךיז טעראטסעג
 יז יזַא יו ,ןעבעג תוצע ייז טנעלפ רע ,ןסכוס ןעשידיא
 ןעכַאז ייז יוזא יו ןוא ןהעגעב ץירּפ םעד טימ דיז ןעלאו
 ,ןעוועג גיטיונ זיא סע ןעוו ןעטלאה ןערעיופ יד טימ ךינ
 ירעפ ,ןחענ ץיירּפ םענעי רעדא םעד וצ ןיילא ךיוא רע טגעלפ
 -עב קינ'בושי ןעשידיא םענעי רעדַא םעד רַאמ םהיא ךילנעז
 עט

 -וקנַאק ע'סואימ יד ,ןהעזעג רע טאה רעבא טּפױהרעד
 ןעשיווצ טרחיפעננַא ןעבאה ןעראטשדנערא יד טא ,ץנער
 ןעצנַאג ןייז קעווצ ןעועיד וצ טָאה רע ,ןעטכינרעפ וצ ,ךיז
 .טביאטנפיוא םילטנויא ןעשילאראמ

 רענעי וצ טיבעג ןעזעיד ףיוא טייקניטחעס ןייז ןעגעוו
 : ןעבילברעפ עדנעגעק עדנענקאפ יד זנוא זיא םייצ

 ןיא .טניואוועג ןסנופ א שזובישזעמ ןעבעל טָאה סע
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 335 טש'לעב לארושו 'ר יעצע' ,צ ,ּׁש

 רעד ףיוא הפסוה ןַא ןעבענעג טָאה ןוא ןעמוקעג רערעדנַא ןַא

 .ןעגנודעגסיוא ןעמשרע םייב יז טָאה ןוא אדנערא

 ףרָאד סָאד טנעקעג טינ רעבַא טָאה ןפכומ רעט:א רעד

 טָאה רע ןוא ץירּפ םעד רלעג ןעוועג גידלוש זיא רע ,ןעזָאלדעפ

 ןעמ טָאה .ןעלהָאצעכ וצ ביח םעד סָאװ טיפס טאהעג טיני

 "האפסיורא טזָאלעג טינ ףרָאד ןופ ץעגרע ןיא רעבירעד םהיא

 .ןער

 םוצ ןסכומ רעכילקילננוא רעד ליטש רעד ןיא ךיז טָאה
 ןייז ןיא ףליה םהיא ןופ לָאז רע ,טע'בנניעגסיורא םש לעב

 .ןעטעב טיונ רַעסיורג

 םוצ טידרוסמ'עג ןפכומ רעיינ רעד םהיא ףיוא ןַאד טָאה

 ןַא ,םהיא ןעטעב ןערהאפעג ףשכמ ַא וצ זיא רע זַא ,ץירפ

 ףושכ -- ץירּפ םעד -- םהיא לָאז -- ףשכמ רעד -- רע

 .ןאהטנ א

 ןוא ,ןעלאפענניירא החחיצר םסיורנ ןיא ץידפ רעד זיא

 .טראפשרעפ חפיפת ןיא ןחוז ט'ןסכומ ןעטלא םעד טאה

 ןופ ןערהָאפענבָא ןעוועג סלָאמַאד זיא םש לעב רעד ןוא

 ,ןעוועג אקנימאק ןיא ןַאד זיא רע ,שוובישזעמ

 רע ןעו .ןעדחַאפעגכַאנ ןטסכומ רעד ןיחא םהיא יא

 םש לעב םעד ןעטרַאד ןיוש רע טָאה ,ןעמוקעגנ ןיחא רעבא זיא

 אקנימאק ןטד טשאהעג ןיוש טָאה רע .,ןעפַארטענ טינ דהעמ

 .ןעזָאפרעפ

 םש לעב םעד טָאה ןוא ןערהָאפעגקירוצ ןסכומ רעד זיא

 -- טנאיעגנַא געוװו ן"םיוא

 .עסצנעגטױא ץראה רעטיב ןייז םחיא ראפ טָאה ןוא

 :םש לעב רעד םחיא וצ טנַאז

 רעד רימאל ? ריד ראפ ןָאהט ַאד ךיא ןעק טאוו ---

 ,רעטייוו ןערהאפ ?ייוו

 ֿפעב רעד ,גידנערהַאפ ,טאה םורא עלייוו רעניילק א ןיא
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 טאה ץירּפ רעד זא ,ןהעזרעד ןעניוא עניטכיל ענייז טימ םש

 .טרַאפשרעפ תחטיפת ןיא ןהוו סןטכומ םעד

 :ןעכורעגנא ךיז רע טָאה

 .ןעטראװ וצ טסינ טייצ ןייק ןוא טצעו ---

 ןעטרַאד ךיז טאה ןא ,עננאגעגוצ ךיויש א ןצ רע ןיא

 .ט'לבוט'עג

 ףיז רע טטה ,ןעננַאגעגסיױרא ךייט ןומ זיא רע זעוו ןוא

 ןא טסעװ ֹוד יה ,דלָאב א .םייחט רכַאב הענ --

 .ןעואל גנטסעפ רעד וצ ךיו ןד טסלז ,ןעמוקנו

 ווא ןאהטענ רע טָאה

 ץכרוד ןהעזרעד םהיא טאה ץירפ רעד רָאנ יװ ןוא

 .ןעלאפעגפררא דתפט רעסיֹורו א םתיא ףיוא ןוא ,רעמטסנעפ

 ןיז טימ ןייז סיומ טינ םחיא לָאז רע ,טאהעג ארוט טָאה רע

 ןייז רלאב רע טָאה .ףוש

 ןטכוט םעד לאז רע ,םענייז טכענק םוצ טסישעג טָאה ןוא

 .ןעביירמרעפ ףראד ןופ טנַאמרעפ רע סאו םעלַא טיז

 -רשועמ םוצ ףעירב ַא טקישעג ץירט רעד טאה םעדכַאנ

 םלא םש ?עב םעד טאה רע ןעכלעוו ןיא ,ראשימטק רע'שזוב

 לאז ראפימאק רעד רעבָא טדאטשנא .טרסמ'רעמ ףפשכמ

 -עב'טוג םוצ ןעבירשענ רע טָאה ,ןעפארטשעב םש לעב םעד

 -הרניש םינ םש לעב םעד טיפ רעפעב ךיז לָאז רע ,רעציז

 ,ףשכמ ןייק טינ זיא -- םש ?עב רעד -- רע ; םורָאװ .ןעַּפ

 רע טוהט ,טוהט רע סָאװ ,םעלא ןוא האס רעכילטעג א רַאנ

 ,לעמיה ןופ חכ ףעד טימ םע

 רעד יא ןעטלאהרע טָאה רע סָאװ ףעירב ןעזעיד דאנ
 כג ןוא ,זעמוסענ םש לעב םוצ ךילנעזרעפ ףעציזעפטונ

 או א -- ,טסישעג םש לעב םעד הנתפ ענהעש א רע טָאה

 ,תופוע ןוא ןעלהעפ 5 ענערישרעמ טימ ןענאו ןעצ
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3 
 - סטאפ : '

 כיוו ןייא םימ םרעוו אירבה ס'םש לעַּב םעד
 ,רעגינעוו דעילנמימ ןענימ : פה יג

 וה ןושרג 'ר --- .רענינעװ םענייא טימ טרעװ אירבח ס'םשילעב םעד

 טָאה רהָאי סקעז -- .לארשי ןירא ןייק ןערהַאפעגקעווא זיא רעוװַאט

 םייהא ןערחַָאפענ רע ןיא רעקהכַאנ -- .ןורבח ןיא םניואווענ רע

 דלאב --- .רעדניק ענייז ןעבעגסיוא ןוא םירבח עגייז טיימס ןהעז דיז

 טרהעקעגקירוצ רעדניק ענייײז םימ ןעמַאזצ ךיו רע םָאה םעדכָאנ

 טינ טצעי םחיא טָאה הלהק רע'םילשורי יד -- .לארשי ץרא ןייק

 ןיא ןעניואו לָאז רע ,טלַאװעג טָאה יז .רעטייוו ןערהַאפ טזָאלעג

 "רעד ןופ טצעי ףךיז ןעבָאה םש לעב םעד טימ ןושרנ 'ר --- ,םילשורי

 םש לעב רעד --- .ןעגָארקעג בעיל ,רעהירפ יו רהעמ ךָאנ סנעטייוו
 ףעטלאהעב טינ ףעירב ענייז ןיא רעגַאװש ןייז ןופ ךַאז ןייק טָאה

 .ביוו ןייא טימ אירבח ט'םש לעב םעד זיא ?ייוורעד ןוא

 .ןערָאװעג רענינעו טייקכילנעזרעּפ רעסיורג ןוא רעניט

 טוָאלרעמ טָאה ,רענַאװש ס'םש לעב םעד ,רעוואטוק ןושדג 'ד

  ,פארשי ץרא ןיא ןעצעזעב ךיז ןערהַאפעג זיא ןוא ץראליזוח

 ,ןעוועג ןואנ רעסיורג א זיא ןושרג 'ר סָאװ ,םעד רעסיוא

 ,פָאמנייא ןעבירשענ ןיוש ןעבַאה רימ יוװ ,ןעוועג ךיוא רע זיא

 םילבוקמ עשידיא עסיורנ עלא יד יו ןוא ,קבוקמ רעסיורג ַא
 ןיא .ןעצעזעב ךיו לארשי ץרא ןיא טרָאנעג רע ךיוא טָאה

 ,הָאמוט חור ַא ,חלבק רעד טיול ,םוטעמוא טשרעה ץראל ץוח

 ,השודק טימ ?ארעביא טפול יד זיא ?אבשי ץרא ןיא דנערהעוו

 ףךיוא ןעטרָאד ןענעיל םעד רעסיוא .ל?ופ האובנ ןוא חרחמ
 עג ןעדיא ייב ןענייז סָאװ ,ןעבָארגעב םילבוקמ עטסערג יד
 ןוא ,שודקה י"ראה םוצ זיב ןַא יאחוי ןב ןועמש ןצר יו ,זעוו
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 .םימ וא תודוס עלַא יד טפול רעד יא ןעטרַאד ןעבעוש טע

 -וק וצ רהענעב ןייז .םורא חלבק רעשדיא רעד ןופ ןעירעט

 רע ןעוו זַא ,ןעוועג קראטש יוזא ןיא לארשי ץרא ןייק ןעמ

 טאה ,ןיהַא ןעמוקעגנָא באב העשת םוא ,ןעמ טלהעצרעד ,ןיא

 לעיפ ןופ ןוא .,ןעכַארבענפױא ןיירהעג ןערעטיב א ןיא רע

 .ןעלאפעג תושלח ןיא לָאמ עכילטע רע זיא ןעגַאלק ןוא ןענייוו

 דובכ סיורנ טימ ןע'ןושרנ יד ןעמ טָאה לאושי ץרא ןיא

 ףיז ןעבָאה םידרפס יד יא ,םיזנכשא יד יא ,ןעמונענמיוא

 "יז ןעטייקבילנעזרעּפ עטפערג יד .ןעוועג חמשמ םהיא טימ
 .ןערהַאפענסיױרא ןענעקטנַא םהיא ןענ

 ןעטרָאד טָאה ןוא ןורבח ןיא טצעזעב ךיז טָאה ןושרג יד

 "ךנע .רענייז עילימַאפ רעד ןהא טניואוועג רהַאי טקעז םורא

 ןוא עילימאפ ןייז ךָאנ טקנעברעט ךיז רע טאה רעֶבַא ךיל

 רעייהט ןוא בעיל םחיא ןענייז עכלעוו ,םירבח ענייז ךַאנ

 קרַאטש רע טָאה סרעדנוזעב .המשנ ענענייא ןייז יו ,זעוועג

 םהיא וצ טביירש רע .םענייז רעגַאװש םעד ךָאנ טקנעבעג

 -עיל ןימ, ! טייצ רענעי ןופ ףעירב ענייז ןופ םענייא ןיא

 רימ ןיא טָאװ ,המשנ ןיימ ןופ דניירפ רעד ,רענַאװש רעב

 "רעד ןעדירפ ֹוצ רימ טפלָאז .טנעהַאנ רעדורב א יו ,רחעמ

 רַאֿפ ןעמהעננַא וד טֿפלָאז עניימ דייר עבעיל יד ןוא .ןענאמ

 ןוא ,ןעסעגרעפ טינ רימ ןיא טסלָאז וד ,ןמיס ןוא ןעכייצ ַא

 -ַאוו ,ןעטלאה טצירקעגנייא ןעצראה ןיא ריד ייב רימ טטלָאז

 -רַאטש ,ריד וצ עניימ עבעיל יד זיא טיוט רעד יו קראטש םור

 טסלאז וד ןוא .עבעיל-ןעיורּפ ןופ רעראברעדנואוו ןוא רעק

 סָאװ ,רעדורב ןייד ראפ ןעטלאה טכַאמרעפ דנשה ןייד םינ

 ,(= "ךייר עסיז ענייד טשרוד טימ ןעקנירט וצ טראנ

 םולשל דיקפת ךיחא הא ,יפ חאמ קבד ,ישּפנ דידי ,יסינ יבוהא (

 םתוחכ ינמישו ינחכשת ?לבל תומשמלו תואֿפ 5 חקת ינושפ תבירע תאו

 רתֹוי האלפנו השק ,הבהא תומכ הזע יכ ,ףעורז לע םתוחכו ףבל לש
 ףירבד תא אמצב תותשל באתה ריחאמ דדי ץסקת ?או םישנ תבהאמ
 .םימיענה
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 ַא ףיֹוא םייהא ןעױהַאפ ןעסַאלשעב רעבירעד טָאה רע

 ןוא םירבח ןוא דניירפ ענייז טימ ןהעז ךיז טייצ ?עקיטש

 יכָאנ ייז לָאז רע ,יאנת םעד טימ רעדניק ענייז ןעבענסיוא

 .ןעמהענטימ לארשי ץרא ןייק ךיז טימ םעד

 לארשי ץרא ןייק קירוצ דלאב ךילקריוו ךיז טָאה רע ןוא

 .עילימַאפ רעצנַאנ ןייז טימ טרהעקעגמוא

 לָאמ עטייווצ סָאד םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 ייב לָאז רע ,ןענַאטשעגוצ טדָאטש ןופ ינּפ יד םהיא וצ ןענייז

 עגנייא ףיורעד טָאה ןושרג 'ר .ןעביילב םילשורי ןיא ייז

 ןוא ןעוועג חמשמ רהעז עלַא ןַאד ךיז ייז ןעבָאה ,טמיטש

 טָאה ןושרנ 'ר "!ךלמה יחי !דלמסה יחי, :ןעיושעג ןעבָאה

 -ָאה ייז .דיטח הדוהי הרבח רעד ןעבעל טרעדרָאעגנייַא ךיז

 -ןרעג ךיז טָאה רעכלעוו ,טַאהעג שרדמ תיב רעדנוועג א ןעב

 עציּפש רעד ןַא ןעטרָאד זיא ןושרג 'ר ."םידיפח שרדמ, ןעפ

 ןיא ,רענייז הריטּפ רעד וצ זיב ןענַאטשענ "הבישי , רעד ןומ

 .ג"מקת--ח"יקת ןערהָאי יד

 טייקגיטעט ס'םש לעב ןופ ביֹוהנַא ןיא יו טקנוּפ ןֹוא

 טצעי רע זיא ױזַא ,זעוועג רענגעג רעטסערג זייז ןושרנ 'ר זיִא

 סָאװ ליפא .ןערָאװעג רעננעהנא רעטסנעבענרעביא ןייז

 ,רע טָאה ,םיתינעת ןוא םיפוניס ןופ טקנוּפ םעד טגנַאלעבנַא

 ןערהָאי ענייז ןופ ?ייחט ןעטסערנ םעד טָאה סָאװ ,ןושרג 'ר

 ןופ ןינע רעד זיא סע רעכלעוו ייב ,י"ראה-תלבק ןיא טקייוװעג

 תדובע ןיא ּפיצנירּפ-טּפיוה רעד ךיז ןייז ףנטמ ןוא ןעטסַאפ

 .ןעבענעגכַאנ ןעצנאנניא ךילדנע ךָאד ,םשה

 ןופ ןערהַאי עֶלַא יד זא ,ןעבענענוצ ןיילַא ןַאד טָאה רע

 ןעגינייּפ ךרוד טָאג טנעידעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעבעל ןייז
 .ןעגנטגענ געװ ןעשלַאפ ַא ףיוא רע זיא ,םענייז ףונ םעד

 : סעדנענלַאפ טלחעצרעד עדנעגעל יד ןוא
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 .תבש וצ תבש ןופ טסאפעג לָאמ עכילטע טָאה ןושרג יר

 בָאנ םתיא טָאה ןוא ןהעזעג ןיירק ןייז ןופ רענייא סע טָאה

 םיתינעת עניזא ןיא גנא7 יוא רע טָאה  ,טלָאװעג ןוחט

 .ןעברַאטשעג גנורהעצסיוא ןופ ןיא רע ןיב ,טכארברעמ

 תמאה טלוע םעד ףיוא םהיא ןעמוקעג ןושרג 'ר זיא

 -עג עפָאט א ןושרג יר טָאה תורבקח'תיב ן'פיוא ,ןייז הולמ
 ןיא תמ םֹוצ ןעירשעגסיוא טָאה ןוא םעכ טיורג טיִמ ןַאהט

 םָאװ רַאפ !עשר ,עשר, :עלַא ןופ טייהנעזעונא רעד

 סאו וצ 4 םע'גרח'רעד דנעה ענענייא ענייד טימ ךיז וטסָאה
 "עג ךיז ףיוא אה ןוא טכיילגרעפ ריס וצ ךיז וד טפָאה

 תוחכ ענייד ןופ רתעמ ןעטסַאפ וצ ןעמונ

 טכאטעג םופרּפ םיורג ןושרג 'ר טָאה לארשי ץרא ןיא

 טטהירעב ןעמאנ ןייו ןעטרָאד טָאה רע .םש לעב םעד רע

 : טכאמעג

 ומ םענייא ןיא םש לעב םוצ רע טמיירש -- ןעטאנ ןייד

 יא גנאפ ןופ ןיוש ןיא -- טייצ רענעי וצ ףעירב ענייז

 ןענימעג טו ,םי טכח יד .,טסואוועב םילשורי ןֹופ ןערעיוט יד

 ןעביירש ריד לָאז ךיא ז8 ,ןעטעבעג רימ ןעבאה ,ַאד ךיז

 ךיז ןעצעזעב ןצ ,רעהא ןעמוק טסלָאז וד ןא ,ןייז זרומ ןוא

 ןיא .ןהעֹז וצ ךילנעזרעפ ךיד ןערַאג ייז .גידנעטש ףיוא ַאד

 א םהיא 98 רע, ,ךרא םהיא רע טעב ףעירב ןעבלעז םעד

 ןעמרארעב טינ לאו רע ,ןעקיש .עימק  "ענידנעטש,

 ."ןעמהענ עיינ א רהָאי עַלַא םהיא ייב
 טראגעג יזט טאה ןושרג יד סָאװ ,רעבָא םעד ץטארט

 סאוו ,טעד ץטארמ ,לארשי ץרא ןיא םש לעב םעד ןעבַאה וצ

 ןעצעזעב ךיז רעכינ סָאװ לָאז רע ,ןעטעבעג םחיא טָאה רע

 ,ראהעג תנומא גינעװ רחעז ךָאד רעבַא רע טָאה ,ןעמרַאד

 ןעמוק ?ארשי ץרא ןייק םעו םש לעב רעד זַא

 ןיא סע זַא ,טסנעדעג טָאה רע סָאװ ,ךילריטַאנ ,רַאפרעד טינ
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 בומיםשילעב לארשי 'ר יועצעו ,צ .ש

 רע .ןעוָאלרעפ וצ ץרַאל-ץוח גנַאלרעפ ס'טש ?עב םעד טינ

 טראנ ןײלַא םש לעב רעד ךיוא זַא ,טוג ץנַאג טסואווענ טָאה

 .ןעבעל וצ ?ארשי ץרא ןיא רענייז המשנ רעצנאנ רעד טימ

 רעד ,טייקבילגעמ רעד ןיא טלעפייווצעג ךָאד טָאה רע ביוא

 בעילוצ ןעוועג סָאד זיא ,ןעמוק לארשי ץרא ןייק לָאז םש לעב

 .ןעכַאזרַיַא ערעדנַא

 לעב םוצ רע טביירש -- ,ענייז עבט יד ךָאד טייוו ךיא

 ,םעד רעטיוא .,ןינמ ןייד ןיא ןענווַאד טווש וד זא -- ,םש

 רעבירעד .,ןַאהרַאפ תועינמ ערעדנַא ךָאנ ןענייז ,ךיא סייוו
 ,לארשי ץרא ןייק ןעמוק ןייד ןופ ןעוועג שאימ ךימ ךיא גָאה

 טפַאשלעועג ןייא ןיא ןעשאזוצ ןעבאה ייז רעבָא ביוא

 -וצ גיטסייג ךָאד רעבָא ךיז ייז ןעבַאה ,ןעבעל טנעקעג טינ
 .ם7היפעג גידנעטש ןעמַאז

 ןעביירשרעביא ףעירב ךןרוד מא רחעז ךיז ןגעלפ ייז

 לארשי ן'רא ןיא טָאה רענייז רעגאווש רעד סָאװ ,סָאד ךיוא
 לָאז םש לעב רעד ,וצרעד טכארבעגטימ טָאה ,טניואוועג

 ןעלהיפ ןעדנובעג ןצ רעהירפ יו רהעמ ךַָאנ םהיא וצ ךיז

 ,םהיא ןעגעוו ןעקנעד ןוא ןעטכַארט רהעמ ךָאנ לָאז רע

 נידנעטש טָאה םש לעב רעד זַא ,טלהעצרעד עדנענעל יד

 רעצנַאו רעד רַאפ ףיוא ן'םיוא םענייז רעגַאװש םעד טאהעג

 םהיא טָאה רע ,טבעלעג ?ארשידץרא ןיא טָאה רע טָאװ ,טייצ
 .ךיז רַאפ ןהעזענ נידנעטש

 ךיז טָאה ,ןענוװַאד םייב טטכאנ וצ נאטיירפ ,לָאמנייא

 בָאה ךיא, :ענייז םיברוקמ יד וצ ןעפורעגנָא םש לעב רעד

 טינ םהיא בָאה ךיא ןוא ?ארשייץרא ןיא ןע'ןושרג יר טכוזעג

 רעדיוו ךיז רע טָאה ןענוװַאד םייב חירפ רעד ןיא ."ןענוטעג
 "ץרא ןיא ןע'ןושרנ 'ד טצעי העז ךיא , : יז וצ ןעפורעננַא

 ."?ארשי

 ,ןעראוועג רהָאלק ןינע רעד זיא םעדכַאנ
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 ףםוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש
 א

 ןעטרָאד ןוא ,(* וכע ןיא ןעטלַאהעג תבש טָאה ןושרג 'ר
 ץראל ץוח ןיא רענייא .,ןאהראפ םישרדמ-יתב ייווצ , ןענייז
 טנעוװאדעג ןושרג יד טָאמ, .לארשי ץרא ןיא רענייא ןוא
 ןוא ץראל 70 ןופ שררמ-תיב ןיא ,תבש-תלבק ֹוצ ,תבש
 טארשי ץרעג ןופ שרדמ-תיב ןיא רע טָאה הירפ רעד ןיא תבׂש
 ."טנעװאדעג

 סרענַאװש יד ןעשיווצ עבעיל יד ןיא םנעטייוורעד ןופ
 טצעי טָאה םש לעב רעד .ןערָאװעג טקרַאטשרעפ רהעמ ךַאג
 טָאה סָאװ ,םעלַא .ןעטלַאהעב טיגרַאג רעגַאווש ןייז ןוּפ
 טהיא טָאה סָאװ ,סעֶלַא ,טטאשרעפ ךיירפ ןוא קילג םהיא

 וע טָאה ,טכַאזרוארעפ ןעצרעמש עגיטסייג ןוא םייקגיחורנוא
 ירשעג רענַאװש ןייז וצ ףעירב ענייז ןיא םעלא םעד ןגעוו
 -ןִא ןעגנונפאה ןוא רענעלּפ ענייז עלא םהיא טָאה רע .ןעב
 ןעננומיטש ענייז ןעגעו םחיא טימ טָאה רע .טעיורטרעפ
 ,טדערעג ןעקנאדעג ןוא

 רעגאווש ןייז וצ םש לעב רעד טָאה י"קת ראי ןיא ןוא
 עשי'דיטח עצנַאג יד חתעשב טָאה עכלעוו ,ןעבירשעג ףעירב ַא
 טעירב ןייז זיא םָאד .טזָאלעג ןהעג ךעלדער ףיוא יו טלעוװ
 -עיז ,ז"קת רחָאי ןופ חנשח שאר ןיא המשנ תילע ןייז ןגעוו
 -יואמ ןעשיידיסח םעד סלַא וואנבוד טנעכייצעב ףעירב ןעז
 םוידיסזח רעד ןעטרָאד טדער טסיירד ןוא ץלאטש .טסעפ
 ןוא ןעגנובערטש ענייז ןענעו םש לעב ןופ ?יֹומ םעד טימ
 ןאפ רערעכיז רעגידריווקרעמ א ךיז טלהיפ סע .ןעבַאנפיוא
 ןענעװ ןעטרָאד טדער םש לעב רעד סָאװ ,םעד םעלַא ןיא
 ףיוא ןעבעל עשידיא סָאד ןעטייקכילגעמ ןֹוא תוחכ ענייו
 .ןעהירפ וצ ןענעוו ענייז

 הצוח סלַא לייהט א ןוא לארשי ץרא סלַא רהיא ןופ לייחט  דיז םנעכעיו .?ארשי ץרא ןוא אירוס ןעשיווצ טדַאטש-ץינערג א זיא וכע (
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו רעצצז .צ ,ש

 ףעירב ןעזעיד בויח א ןעוועג זיא קידצ רעשזיכסינ םייב

 "עג טנעכעררַאֿפ םהיא ייב ןיא סע .ןענרעל וצ גָאט ןעדעי

 ןעבָאה םיקידצ ערעדנא ןוא .ןענעל ןיליפת יוװ טקנוּפ ,ןעוו

 סעד ןעטיוו ןעק ןעמ עכלעוו ךרוד ,ןענופעג תומש םהיא ןיא

 ,הלואג רעד ופ דוס

 -אווש ןייז ֹוצ טקישעג םש לעב רעד טָאה ףעירב ןעזעיד

 -עג ךיז טָאה רעכלעוו ,ףסוי בקעי 'ר דימלת ןייז דרוד רעג

 טינ רעבָא םהיא ןיא סע .לארשי ץדא ןייק ןערהַאפ ןעבילק

 רעד ןוא , ,ןעכילקריוורעפ וצ שנואוו ןייז ןעוועג טרעשעכ

 ןייז וצ הכומ ידכ ןעבילברעפ דנעה ערעזנוא זיא ןיא ףעירב

 ."לארשי קלאפ רעזנוא םהיא .ךרוד

 "רעניא עצנאנ יד בא ךיז טלענעיּפש ףעידב ןעזעיד ןיא

 יַאד טכעלעג טָאה םש לעב רעד רעכלעוו ןיא ,טלעוו עכיל

 ןופ לעּפמעמש רעפרַאש רעד םהיא ףיוא טנעיפ סע .טלָאמ

 ןוא םייצ רענעי וצ ןענַאיצַאמע ןוא ןעגנומיטש ענייז עֶּכַא

 "עג ץרַאה ןייז ףיוא סלָאמַאד טָאה סָאװ ,םעד םעפַא ןופ

 ,טקירד
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 בוט" טשילעב .לארשו 0
 א */  (לד

 ר ווא - 2

 יי

 "רַאמש "העמ ץלא ןיא טלַאפ םש לעב רעד
 יא םזיציטסימ ןע רעק

 לעמיה ןיא ןעטראד טאה -- .טאהעג המשנהת'לע ןא טָאה םש ?עב רעד

 --- 73 וד טטּפוק ןעוק } םגנרפעג םחיא רע טה --- .ןהעועג ן'הישמ
 -- עגײו ח"רות יד ןעװ ,ןטד ,םרעפטנעעג הישמ םהיא טָאה ףיורעד
 --- .ערעװ טיורמשרעפ לארעגיא טעוו -- םש לעב ןֹופ הרות יד
 טאה --- .ןעװענ תלנס תודוס עיינ עלעיפ דַאנרעד םהיא טָאה ןעמ
 ןיז רטפ ייז ןופ ענינייא ןעביולרע םהוא לָאז ןעמ ,ןעטעבעג ךיז רע
 ירע ןײק ףיורעד רעבט םהיא סטאה ןעט - .ןייז הלנס רענאווש
 .עבעגעג טינ שינביוט

 ףיֿפ ןעכלעװ ןענעו ,טנעמוקאד רענידריווקרעמפ רעד

 יו ךיז טנעיק .עטיפשק ןעניראפ ןיא טדערעג ןעבאה

 ; טנלָאּפ

 ..רעגאוש ןעבעיל ןיימ וצ

 יעג טרָאװ ןעטראד .,ןעטלשהרע ףעירב ןעבעיל ןייד

 ףיד בָאה ךיא סָאװ ,תודופ ןוא םישודח עֶלַא יד זַא ,טנַאז

 טּפָאה ,הָאנַאלֲאּפ ס"ק ןופ חיכומה ברה םעד ךרוד ןעבירשעג
 עסיורג רהעז ןפרעד ךיא בָאה .ןעטלאהרע טינ וד

 ןעוועג תחנ ?עיפ יארוא טסלאװ וד םורָאו ,טאהעג

 "רעד וא ליפא תטא ,ןעמלשהרע ייז ןעוועג טפלָאװ וד ןעוו

 .וכו יפיג יכוחא דובכל (*
 יתבתכ רשא ,תודוסחו םיטודהה ןתוא יכ ,רטאנ םש .יתלבק ק"יג

 היה ?לודנ רעצו ,דדיפ ועינה א האנאלאפ ק"קד הינומה ברה ידי לע דל
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר העצעז .צ .ש

 יז ןופ עגינייא .ןעסעגרעפ םיטרּפ עלעיפ ךיא בָאה לייוו

 רוציקב ָאד ריד ךיא לעװ ,ךָאנ קנעדענ ךיא סָאװ ,רעבָא

 .ןעביירש ?ּודָנ

 רַאֿפ העבשה ןא ךיא בָאה ז"קת ןופ הנשח שאר םעד

 יַאז ערַאברעדנואוו בָאה ךיא ןוא ,טכַאמעג המשנ תילע ןַא

 רָאנ ןיא םע ,ןעטרָאד גידנעייז ,טנערעלעג ןוא ןהעזעג ןעכ

 ןעוו .ןעלהעצרעדוצסיוא ?יומ וצ ל?יומ ןופ וליפא ךילנעמנוא

 ךיא בָאה ,ןותחתה ןדעדג םוצ טרהעקעגקירוצ ךיז בָאה ריא

 ,?הַאצ א ןחָא ןוא רועיש ַא ןהִא ,תומשנ עלעיפ יוװ ,ןהעזעג

 ןעבָאה סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעשנעמ עטיוט ןוא ענידעבעל ןופ

 ערעייז ייב טוג ייז ןעק ךיא סָאװ ,עלעיפ ןענופעג ריוא ךיז

 ןעמייווצ םוצ םלוע ןייא ןופ רעהא ןוא זיהא ןעפיול ,ןעמענ

 ןעפיול רעייז ןוא .ל?ייז ןח יעדוי יד וצ ןעטסואוועב םעד ךרוד

 וצ ךילנעמנוא רָאנ זיא סע .,ןעוועג דיירפ רעסיורנ טימ זיא

 ןיא ןהעזעג ךיא בָאה םיעשר עלעיפ ןוא .יז ןעביירשעב

 ערעייז ןענייז סע ןוא ןייז חבושתב רזוח טנעמַאמ םענעי

 "וורג רהעז א ןַאד זיא סע םורָאװ ,ןערָאװעג ןעבענרעפ דניז

 םיורג רימ ייב ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןעוועג ןוצר תע רעּפ

 ןענייז סָאוו ,יד ןעשיווצ .ןעפורענסיורא ננורעדנואוורעפ

 ,ענױזַא ןענופעג ךיז ןעכָאה ,זערָאװעג חבושתב פבקתנ ןאד

 קרַאטש רהעז ךיוא דיז זעבָאה ייז ,דיוא טסנעק וד עכלעוו

 .ףידיל ועינה םא ד5 היה לודנ תהנ יאדוב יֿכ ,הז ידי לע ןכ םִנ יכ

 ףפוז ינאש המ םהמ םיטרפ דא .םחמ םירבד המכ יתחכש התע תעל םנמָא

 ,המשנ תילע תענשה יתישע ז"קת תנש ח,רב ינ .לֹודנ רוציקב ךל בותכא

 דע יתיאר אש הפ ,הארמב םיאלפנ םירבד יתיארו ד 5 ע ו ד י 3

 יתלב סשל יתולעהב יתדמיו יתיאר רשאוז .יתעד 5ע ידמע םוימ הנה

 ןותחתה ןדע 125 יתריזחב ךַא ..חּפ לא הפ וליפֲא רנדלו רּפפֿפ ירשפא

 ילב יֿפ םיעודי םתומשו .יפ םיעודיה םיתמהו םייחה תוטשנ המכ יתיארו

 עודיה דומעחה ףךרד םלועל םועפ תולע בושו אוצרב רּפסמו רועיש

 ימשנה וזאה דנכו רפסל הּפה האלנ רשא הלודנו הבר החמשנ זח יעדויפ

 רשאב םהיתונוע םהל לחמנו הבושתב ורזח םיבר םיעשר םנו ,עומשּכ

 ,תבושתב ולבלתנ המנו המכש דאמ אלפי יניעב םגש לודג זוצר תע היהש
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 בוט-םשילעב לארשי '1 יי  י רעצעז .צ ,ׁש

 -ענ רעטייל םענעי טא ךרוד ךיוא ןענייז ןוא ןעוועג חמשמ

 .ןעננַאג

 ןענייז ןוא ןַאד טעדנעװעג ךיז ןעבַאה תומשנ עלַא יד

 טָאג, :רעטרעװ עדנעגלַאפ יד טימ ןענַאטשעגוצ רימ ּוצ

 טשנעבעג הריתי הניב טימ ותרות דובכ ןוא ותלעמ טור טָאה

 טימ םוק .םינינע עניױױזַא ןעפיירגעב וצ ןוא ןחעטשרעפ וצ

 ןוא .ןייז ףליה א ןוא עציטש ַא זנוא רַאפ טסלָאז וד ,זנוא

 ןעשיווצ ןחעזעג בָאה ךיא סָאװ ,דיירפ רעסיורג רעד בעילוצ

 ךיא בָאה ?ייורעד .ייז טימ ןהענ טלאוװעג ךיא בָאה ,ייז

 ןעדיא ףיוא החמש סיורג טימ ךיז טזָאל ם"ס רעד יו ,ןהעזרעד

 תוריזג ןעלָאז סע ,ןָאהטעג טייברַא ןייז טָאה ןוא ןייז גרטקמ

 ןעֶלָאז ייז ,תושפנ עשידיא עלעיפ ףיוא ןערעוו רזננ דמש

 רעטרעטיצרעד א ךיא ןיב .,ןעברַאטש תונושמ תותיפ דוד

 ךיא :ןעוועג שפנ רסומ שממ רימ בָאה ךיא .ןעראועג

 ,ינלישה היחא --י ברו ידומס םעד ןעטענעג בָאה

 ךיא טניז םורָאװ ,רימ טימ ןהענ לָאז רע -- ,יבר ס'והילא

 עכיוה ענױזַא ףיוא ךָאנ ךיא ןיב ,ןעמוקענ לכש ןיימ ֹוצ ןיִב

 -ייווצ רעד ךאנ הגרדמ ןייא ךיא ןיב .ןעגנעלעג טינ תונרדפ

 ,ןעמוקענניירַא חישמ ?כיה ןיא ןיב ךיא זיב ,ןעננאגעג רעט

 םיקידצ ןוא םיאנת עֶלַא יד טימ הרות טנערעל חישמ אוו

 םנ ולעו דאמ הבר ההחמש ןכ םג םהיניב התיהו םתוא תעדי התט םוש

 ;םרמאב שוב דע יב וצרחו ינממ ושקב דחאכ םככו ,ל?":ה תוילעב זכ

 םינינעמ תעדלֹו גישהל הריתי הניבב 'ה ןנח דתרות דובכ תלעמ םורכ

 ,הלודנה החמשה תמטחמו .דעסלו רזעל ונל תויהל הלעת נטע ,הלאה

 הלע ם"סה יכ ,הארמב יתיארו .םהמע תולעל יתרמא םהיניעב יתיארש

 ?ע דמש תריוג ויתולועּפ לעפו והומכ היה א רשא חלודג החחמשב גרטקל

 שממ יתרסמו .תוצלפ ינתוחאו תונושמ תותימב ונרהיש תושפנ המכ

 תולעלו ףליל הלודג הנכס יכ ,ימע ךדליש ילש יברו ירוממ יתשקכו ישֿפנ

 תולודנ תוילעב יתילע אל ידסע לע יתויח םוימ יכ ,םינוילע תומלועכ

 םשש ,הישמ ?ביהל יתסנכנש דע הגרדס ירחא הנרדמ יתילעו והומכ

 םשו םיעורה העבש םע םגו םיקידצהו םיאנתה לכ םע הרות תהיטימ דמוֿפ

 *תייהו .הָשוע הז המ החמעק ערוי יניאו דאמ דע הכודג תתמש יתיאר
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 יי עי

 יא יא = עי .רשש ליזויראטאאה רע.

 ןעטראר באה ךיא ןוא .,םיעוח תצבש , יד טימ ךיוא ןוא

 סָאװ ,טסואוועג טיִנ ךיא בָאה .ןחעזעג חלודג חחמש א

 יד * ,טקנעדעג ךיא באה ןעוטרא החמש א ראֿפ םָאד

 .קעװַא טלעװו רעד ןופ העְנ ךיא סָאװ ,ראפרעד זןיא החמש

 טינ ךָאנ לע ךיא זא ,םעדכאנ ןעועג עידומ ריפ ןעמ טָאה

 סָאװ ,ןופרעד ןעביוא האנה ןעבָאה ייז םורָאװ ,ןערעו רטכנ

 .הרות רענילייה רעד ךרֹוד דהיפ םידוחי ןעטנוא ןיב דיא

 ריירפ עּסיורג יד סָאװ ,טינ ךאָנ ךיא סייוו טנייח ויב ןוא

 ,.טעטיידעב טלאמאד טָאה

 רעד טמוק ןעו, :ן'הישמ טגערמעג ךיא באח לערכָאג

 טלא ריד טעו סָאד :טרעפטנעעג רימ רע טָאה "? רעה

 טלעוו רעד ףיוא ןעלעוו םידופל ענייד ןעוו ;ענעייד ןמיס

 טלעוו רעד ףיוא ןערעוו חלנתנ טפעוװ וד ןוא ןערעוו םסרפתנ

 סָאװ ,סָאד ?ארעביא ןעמיירפשרעפ ןעלעוו ןעלאווק ענייד זוג

 ,סָאד ןייז גישמ ןעלעוו ייז ןוא טנערחעלעג ריד בָאה ךיא

 ןוא םידוחי ךיוא ןעלעוו ייז ןוא ,ןעוועג גישמ טסאה ֹוד סָאװ
 אייז

 ירחא יל ןעידוהו ,הוח םולעהמ יתריטּפ 5ע םולשו סח וז חחסטחש רכופ
 הטמל םידוחי דחימ ינאשכ ,תלעמל םהל תהאנה יּכ ,ןיידע רטפנ יניאש ףךכ
 םויה דע עדוי יניֵא החמשה תוהמ לבא .תושודקח םחיתורות ידי לע
 תאוב :יל בישחו "? רפ יתא יתמיטה8 :חישמה יּפ תֶא יתלאטו הוה
 חמ הצוח ףיתוניעמ וצופיו םלועב הלנתתו ףדומפ םסרפתיש תעב ,עדת
 זא ,רומכ תוילעו םידוהי תושעל הפה םנ ולכיו תנשהו דתוא יתדמלש
 רעצ יל היחו הז לע יתחמתו .העושיו ןוצר תע חיחיו תופילקה 5כ וכו
 ,יתדמלש המס ףא .תויהל רשפמא הזו יתמ ,ףכ ל2 ןמוה תוכיראב לודנ
 לקנב סהו םישודקה תומש השלשו תולוטפ םירבד השלש ,םש יתויהב
 ןכ םנ ןָלכוי הז ידי לע רשפא יתכשחו יתעד ררלתנו ,שרפלו דומלכ
 תומשנ תוילעל םילוכי םתויהכ ,ונייחד ,יתומכ הנרדפל אובל ילינ ישנא
 יתשקכו תאֹז תולנל ייח ימי 53 תושר הנתינ אלו .ינופכ ונישיו ודמליו
 דא .הז לע ינא דמועו עבשומו וו יתשרוה אלו ףתוא 7859 ףרובע
 טרסכבו וזוָלי לאו דכרד 'ה הכונפ .ףרוועב היחי םשהו ךעידומ ינא תצז
 ףיתפש אצומו רונדו רובד לכו דרומלו דתלפת תעב :השורקה ץראב

 םילֹועו תוהלאו תומשנו ?וסלוע שי תואו תוא ל2ב יִּכ ,םש דחיל ןוו
 תויתואה םידחיתמו םירשקתס כ"חאו הז םע הז םידחייתמו םירשיקתמ|
 תוימשגו תונטקב הלכו ןתח תחטשב םניבהב רועיש ןיא ?ודג גונעהו
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 תופילק עֶלַא ךיז ןעלעוװ ןַאד ,ןעכַאמ ןענעק ,וד יו ,תוילע
 ,ןייז העושיו ןוצר תע ןא טעװ סע ןוא ןענידנע

 ייורג ןוא ףיורעד טרעדנואורעפ רהעז רימפ ךיא בָאה

 טייצ עננַאל אזא ףראדעב סע סאו ,ןומרעד טטחעג רעצ ןעפ

 םָאְו ,רעֶכַא ןפרעד ?ןייו טשרע טע ןעק ןעוו .ןעמחענ

 יירד ,ןעטרָאד ןעטענ ןיב ךיא ןעוו ,טנערהעלעג בָאה ךיא

 -םיוא גנירג ןיא סע עכלעוו ,םישודקח תומש יירד ןוא תולוג

 בָאה ןוא טניהורעב ךיז ךיא באה ,ןהעטשרעפ ןוא ןענרהעלוצ

 ןופ ןעשנעמ יד םעד ךרוד ךיוא ןעלעװ רשפא ,טכַארטעג דיז
 ךיוא :;ןעמוק ,ךיא יז ,חנרדפ רענעגייא רעד וצ רוד זיימ

 יבחעל ןענעק ןעלעוו ןוא ןעבָאה תומשנ תוולע ןענעק ןעלעוו ייז

 ,ןערהעל ןוא גישמ ןיִב ךיא סאו ,םעלַא טָאד ןייז גישמ ןוא ןענ

 סאד ןייז חינמ וצ ןעבעגעג טינ תושר ןייק רעבָא ךימ טָאה ןעמ

 'סהא ןֵא ריס ראפ לָאז ןעמ ,ןעטעבעג ךיא בָאה .סעלַא

 ,ןעבענרעביא ןעגעמ תודוס יד ריד לָאז ךיא ,ןעכאמ עמהַאנ

 ךיא ,ןערָאװשעב רימ טָאה ןעמ ,טביולרע טינ רימ ןעמ טָאה
 לאז ןוא ,עירומ רעב ריד ךיא ןיב סָאד .,ןָאחט טינ סע לָאז
 ןהעג ןעגעוו ענייז ןיא טסלָאז וד ןעבענ ףליה ןייז טָאג ריד

 ,דנַאל ןעגילייה ןיא ךאנ טרפב .ןערעוו םורק טינ ןעלאז ייז ןוא
 "ראו ןעדעי טימ ,ןענרחעל ןוא ןענוַאד טסעוװ וד תעשב

 -:ערבסיורַא ליומ ןומ טסעוװ וד טָאװ ,םעד סעֶלַא טימ ,םענייד

 פב םהמע דתסשנ ?ולכתו תוהלאב יתמא דוחי םידחיתמו הבית םישענו
 החמש םישענו םיִלוע) דחאכ תומלועה לכ םידהימו ל"נהמ הניהבו הניחב
 רשֲא לכב)| ,ךירזוועב היהי 'ה יאדובו ,תאֹוכ הנוילעה הלעטב ןכש לכו
 .דוע םכתחיו םכתהל ןת .ליכשתו חילצת הנפת

 5/ ,הוח ל?ודנה ירחה הסו חככ 'ה השע חס לע המש יותללּפתה םגו
 כ"חאו ודמתשנש תושפנ הסכ םהמו הנירחל תושפנ המכ ם"פהל רסמנ רשא
 :ם"כה יב תא יתלאאה .ןטצעב ם"סה תא ?ואשל תֹושר יל ןנתנו ,ןגרהנ
 ,יפ בישהו .ןיגרחנ ףכ רחאו םתד ורימיש ותעד המו הככ לע האר המ
 הלילע היה ואלסאו ק"סבש ז"חא ר"הועב היח ףכו .םימש םשל ותנוכש
 ושדק ראשהו םתוא ונרה ל"האו םתד ורימה םהט םינשו תושפנ המכ לע
 ק"קב תולילע ויח ו"חאו .תונושט תותימב ותמו הלודג השודקב ש"ש
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 ןעדעי ןיא םורָאװ ,דחוימ םש א ןייז ןווכמ וד טסלָאז ,זעג
 עצנאנ תומלוע ןוא טייקכילטעג ןוא המשנ לעיפ ןענייז תוא

 ךיז ןענייז ןוא ךיז ןעדניברעמ ןוא ןענייטש ייז ןוא ןַאהרַאפ
 ןעדניברעפ םעדכַאנ ןוא ,ןעטייווצ םעד טימ רענייא דחיתמ
 טרָאװ א ןערעוו ייז ןוא דחיתמ דיז ןענייז ןוא תויתוא יד דיז

 טייקכילטעג רעד ןיא דוחי ז'תמא ןַא טימ דיז זענייז ןוא
 עי ןוא ייז טימ ןייז ?לוכ חמשנ ןייד וד טפלָאז .דחיתמ

 תומלוע עלַא יד ןוא .הניחב רעטנַאמרעדנעביױא רעד ןופ רעד

 רעכעה ץלַא ןענייטש ייז ןוא ןעמאזוצ עלַא ךיז ןענינייארעפ
 טָאנ ,לארעביא חחמש עסיורנ ַא טרעוו סע ןוא .רעכעה ןוא

 ךיז טּפעװ וד ואווא ןוא ,ןעמוק ףליה וצ ריד סיוועג ףיוא טעוװ

 טעװ ,םכח םעד בעינ .ןייז חילצמ וד טסעװ ,ןערהעק רָאנ

 .ןערעוו רעגולק רחעמ ךָאנ רע

 ּטָאו רַאפ : ןעוועג ל?לּפתמ ןעטרָאד ךיא בָאה ךיוא ןוא

 רעד סע ןיא סָאװ רַאפ ?סעלַא סָאד ןָאהטעג טָאג טָאה

 -ענענרעביא ם"ס םעד זיא סָאװ רַאפ ? רענייז ןרָאצ רעסיורג

 -סיוא ןעלָאז ייז ,תושפנ עשידיא ל?עיפ ױזַא ןערָאװעגנ ןעב

 השעמ םתואר ירחא םתד ורימה אל זאו ,ןץיוואנוד ק"קבו יקווַָאטיוװס
 ודמעו ם"ש ושדקו הח"ל לע םשפנ ורסמ םלכ קר ,ואלפאז ק"קד ?"נה
 .ומע ותמדא רַּפכו ונתמקנ םוקניו חישמ אובי הז תוכזבו .ןויסנב

 גורטק יתיארו ,עודיכ ,המשנ תיילע יתישע י"קת הנשה שארנו
 יתרסמו תולהקו תונידמ תיללכ בורחל תושר ם"סהל ןתינ טעמכש דע לודג
 ונתנו .םדא דיב אניאלּפנ לאו 'ה דיב אנהלפנ :יתללפתהו ישפנ תא
 היה אל רשא דאמ רבדו תולודג תושלוח הז תרומת היהיש תושר יל
 הטשפתנש היה דכו .ונְל םיבורקה תונידמ האשו ןילוּפ תנידמ לכב והומכ
 יתאשנו ,תונידמ ראשכב רבדה םגו רעשל ןיא רשא דאמל דע השלוחח
 ןליגו .ל?"נה ןינידח לטבל המכשהב תרוטק רמול ילש הרונחה םע יתתנו
 ,"ל"נכו 'ה דיב אנ ה?לּפנ, ךדמצעב ףךל תררב התא אלה : םימשה ןמ יל
 יתרמא אל זאמו .'וכו השענ רוגיטק ןיא אלהו .לטבל הצור התא המלו
 לכ םע כ"היבל יתכלה אבר אנעשוהב קר .הז לע יתללפתה אלו תרומק
 ,תרוטק תחא םעפ יתרמאו ?ודנ דחַּפ תמחמ תועבשה המכ ידי פע םכועה
 וכו ה"זעב ונידיב התלע ףכו וניתוביבסל רבדה טשפתי אלש ידכ

 .ןוביזעמ ק"קמ ט"שעב ?ארשי
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 ,עניױזַא ךיוא ךיז ןעניפעג ייז ןעשיווצ ןוא ,ןערעוו טע'גרה'עג
 טימ ןעוועג םשה שדקמ ןעבַאה עגירעביא יד ןוא ,טע'גרח "עג ייז ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא ,טירמש'ענ ךיז ןעבָאה סאו
 .ןעברָאטשעג תונושמ תותימ טימ ןענייז ייז ןוא השודק סיֹורג
 טונ רענייק ןיוש ךיז ייז ןעבַאה רעבַא ןעטראד .ץיוועיַאנו ןיא ןוא יקווָאטוװיס ןיא ןעוועג םילובלב ןענייז םעדכַאנ ןוא
 טָאװ ,ףוס םעד ןהעזעג ןעבַאה ייז סאו טעדכַאנ ,ט'דמש'ענ
 ייז ןעבָאה עלא ,טָאהעג ןעבָאה ווַאלסַאז ןֹופ םידמושמ יד
 ןענייז ייז ןוא ןייז שפנ רסומ םשה שודיק ףיוא טזָאלעג ךיז
 רעזנוא ןעמוק טעוו הז תוכזב ןוא ,ןענַאטשעגייב ןויסנ םעד
 .ומע ותמדא רּפכו ,ןעמחענ חמקנ זנוא רַאֿפ םעוו רע ןוא חישמ

 -חילע ןַא ,עודיכ ,ךיא בָאה י"קת חנשה שאר ןיא ןוא
 סע וַא ,ןהעזעג גורטק ןעסיורג א בָאה ךיא ןוא טאהעג המשנ
 שפנ רטומ ךימ בָאה ךיא ןוא תולחק ןוא תונידמ ךס א ןעכ -אמ בורח ךילצנעג לָאז רע ,ןערָאװעג טביוטרע טינ רעיש ויא
 טָאג ןופ דנעה יד ןיא רעסעב רימאל ;ןעטעבעג ןוא ןעוועג
 -יברעפ ןעלעוו תוריזג ענעי זַא ,ןעוועג חיטבמ רימ ןעמ טָאה .ןעשנעמ ןופ דנעה יד ןיא ןעלאפוצניירַא רעדייא ןעלַאפניירַא
 סָאװ ,ןעימעדיּפע ןוא ןעטייחקנַארק עסיורג ףיוא ןערעוו ןעמ
 רעד ןיא טינ ,ןעמוקעגראפ םינ פָאמנייק ךָאנ ןענייז עניוזַא
 טסליוו עשז-סָאװ ַאט ,ןעלַאפניירַא טָאג ןופ דנעה יד ןיא טלָאז רהוא ,טסליװ ֹוד זַא ,ןעבילקענסיוא הרירב יד ןיילא ךיז ראפ ךָאד טסָאה וד : לעמיה ןופ ןעוועג הלנמ רימ ןעמ םָאה ,"ןיניד , יד ןייז לטבמ וצ ,"המכשחב תרוטק , ןעגָאז ןעגעוו ץניימ חרובח רעד טימ ןעטכַארט ןוא ןערהעלק ןעביֹוהעגנא ףיא בָאה .תונידמ ערעדנַא ןיא ןעמוקענרַאפ ךיוא סָאד זיא יוזַא ןוא ,רועיש א ןהָא ראג .טיירפשרעפ רחעז ךיז םאה "רשלוח, יד .ןעוועג זיא יוזא ןוא .זנוא ןופ טנעהַאנ ןענייז עכלעוו ,תונידמ ענירעביא יד ןיא םיִנ ןוא ןעליוּפ ןופ הנידמ
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 בוטיםש-לעב לאושי 'ר רועצעז .צ .ש

 טינ רונינס ןייק ךָאד ןעק רופיטק א ?ןייז ?טכמ טצעי וד

 תרוטק ןייק רהעמ ךיא בָאה ןָא סלָאמַאד ןופ זיא .ןערעוו

 ?לּפתמ טינ רחעמ םעד ןענעװ בָאה ךיא ןוא טנַאזעג טינ

 ןיירא להוש ןיא ןעגנַאנעג ךיא ןיב רָאנ אבר אנעשוה ,ןעוועג

 בעילוצ תועבשה עלעיפ ךרוד םלוע ןעצנַאנ םעד טימ ןעמַאזוצ

 סע ידכ ,טגָאזעג תרוטק לָאמנייא באה ךיא ןוא דחּפ ןעסיורנ

 .דנענעג רעונוא ןיא עימעדיּפע יד ןעטיירּפשרעפ טינ דיז לָאז

 וצ ןעבענעגנייא ךרבכתי םשה תרוענ זנוא ךיז טָאה יוזא ןוא

 .זנוא ןופ יז ןעביידטרעפ

 .ווביזעמ ק"קמ ט"שעב לארשי םואנ

 יד רָאנ םינ ךיז טרעה רעבָא טסעפינַאמ ןעזעיד ןיא

 ,ענייז תוחכ עסיורג יד ןיא ןעכיולג םענענייא ןייז ןופ ַאכע

 ןןערעהוצ ךיז טרָאװ ןייז וצ ,ןענניווצ וצ דרע ןוא ?עמיה

 -נַאנ םעד ןופ םהיא ןיא ןעביולנ ןעסיורו םעד ןופ ךיוא רָאנ

 ירע יװ ,רענינעוו טינ ןעבַאה ייז ךיוא .ןענייז זיירק ןעצ

 וצ הלואנ עשידיא יד חכב זיא םש לעב רעד זא ,טכביולגענ

 ,םעד ךרוד ןעמוק ןעק הלואנ עניזָאד יד זא ןוא ,ןעננערב

 "עוו םסרפתנ קלָאפ ןעשיווצ לָאז חטיש סיםש לעֶכ םעד סָאװ

 ןעביוהנָא טעו קלאפ עשידיא סָאד סָאװ ,םעד ךרוד ,ןעד
 .ןהעג וצ ןענעו ס'םש לעב םעד רעביא

 זמר א ףיורעד ןעבַאה םידימלת ענייז ןופ ענינייא ןוא

 .ןענופעג חרות רעד ןיא

 טכַאמ "המר דיב םיאצוי ?ארשי ינבו, קוסּפ םעד ףיוא

 -עטש עזעיד ייז ןעבָאה ."ילנג שירב, :סלקנוא םוגרת רעד
 ןעבָאה ,'שירב, :טשטייטרעפ ןפוא ןעדנענלַאפ ףיוא על

 .םש ?עב ?ארשי יבר ןופ תובית ישאד יד זיא ,טנַאזעג ייז

 לעב לארשי יבר ןעוו זַא .ןענַאז וצ ַאזְלַא טניימ םוגרת רעד

 ןעוו ,ןערעוו הלנתנ טעװ חרות ןייז ןעוו ,ילג ןערעוו טעוװ םֵש
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 ֿבוט-םשילעב לארשו 'ר רע צע7 ,צ ,ׁש

 "נופ טיירב ןוא םייוו ךיז טעוװ ןעלַאװק ענייזז וּפ רעסַאװ סָאד
 ןערעוו טזיילעגסיוא ןעדיא יד ןעלעוו ןַאד --- ןעטיירּפשרעדנא

 ,תולג ןֹופ

 ייולג רעייז ןיא רעטייוו ךאנ ןענייז ייז ןופ עגינייא ןוא

 רעד זא ,טביונעג ןעבאה ייז .ןעננאגעג םש ?עב ןיא ןעב

 ןוא ,ןיי חישס רעטנַאזענוצ רעד סע טעװ ןיילַא םש לעב

 םעד םהיא ןופ ייז ןעבאה םש לעב ןופ טיוט םעד ךָאנ וליפא

 ןַא ,טביולגעג ןעבאה ייז .ןעמונענַארא טינ לעטנַאמ-חישמ

 ןוא ןייז םלעװ רעד ףיא לאטא ךאנ םעוװ, םש ?עב רעד
 יו ,ןעדיג יד ןעשיווצ ןייז רעסערג תונרדמ ךס א טימ טעוו

 = "ןעוועג רעהירט זיא סע
 ענייז ןעגעוו ןענייז םידימלת ענייז גנוניימ א רַאפ סָאװ

 םידימלת יד סָאװ ,הפרעד ךיוא ןעמ טהעז ,ןעוועג תורות

 ,ראנ ןעלעטשראפ טנעקעג טינ שרערנא ךיז ןעבָאה ענייז

 ענייז ןֵא ןערעיוא ןוא ?ליומ ןעמ טלעטש לעמיה ןיא ךיוא זַא

 .ןערעה וצ תורות

 בעד טעישרד ,טלהעצרעד ייז ןעבַאה ,שדוס תבש ןעדעיג

 .עיקרד עתביתמ רעד ןיא שתיירואד ןיזר ןוא םישודיח םש לעב

 רַאפ םישודיה עזעיד רע טע'שרד תודועס שלש תעשב ןוא

 -עי :ןעטא םהיא ראפ ןענייז תולכיח עלא יד ."טלוע םעד

 אכלמ דודד טלכיה ןיא םיורש ןוא ןיירט רע טחענ ?לָאמ ןעד

 ,ןעמ טרעה ?לעמיח ן'פיוא ןעטראד ,רוּפצ ןק ןופ ?כיה ןיא ןוא

 אט םחיש וצ ןעטוק היעס יכא"מ יד ןוא ,טדעד רע סָאװ

 רעד ןופ הביס רעד בעילוצ ,טאטניוא ןוא ,םהיא טימ ןעדער

 ןעוועג ?לפתמ םש לעב רעד טאה שטיוואלוואפ ק"ק ןופ הלילע

 ןיא .ברעמ א תבש תלכק ץראה טרעטיברעפ רהעז ַא טימ

 זא ,גידנעגטז ,ןעװעג זמרמ ףיורעד טטה ןײלַא סש לעב רעד (*
 ר ע ד ףיוא לָאטאכאנ "עמ רע טעוװ ,ןעמוק טינ טעװ הישמ ביוא

 ,ןעמוק טלעוו
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 בוטדםשדלעב לארשי 'ר = } 1 רעצעו .צ ,ׁש
 עא יז יי

 םָאה ןעמ ןוא ןעראוװעג ןדע ןנ ןיא שער רעסיורג ַא םעד ךרוד

 .רעייפ ַא ןֹופ יו ,תולכיה עלא יד ןיא ןעפיול וצ ןעביוהעגנַא

 ?עב םעד ךינ לָאז ןעמ :?עמיה ןופ לוק א טיורא דלאב ןיא

 ,"ןעליטשנייַא ענייז ןערהערט יד ןוא ןעניהורעב םש
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 םעד ןענעג דנאלסיוא ןיא טּפַאשלעועג יד
 .םש לעב

 לעב םֹוצ רעצנאפ םייח 'ר ןוא "הדוהיב עדונ, ןופ טפַאשרעננעג יד

 םעד ,דָארב ןיא םינבר ןופ הפיסא ןַא ןעפורעג ןעבָאה ייז --- .םש

 טָאד טָאה םש לעב רעד --- .ןעפרַאוװ'וצנײירא םרה ןיא םש לעב

 זִאֹי רע ,דָארב ןייק סיציק ףלָאװ 'ר טקישעג רע טָאה ,טלהיפרעד

 עברא דעו ןופ הפיסא ןַא ףיוא -- .ןעכַאמ טשינ וצ ןט78 רעיײז

 טָאה ןעטרַאד -- .םש לעב םעד ןעפור טקישעג ןעמ טָאה תוצראה

 רענײא ןעװו ,םעד ןעגעװ ןיד רעד ןיא יװ ,טגערפעג םהיא ןעמ

 טש לעב רעד ייז טָאה ףיורעד --- .ןעגַאז אוביו הלעי טסעגרעפ

 רע --- .רעגירעביא ןא ןעצנאנג'א ןזיא ןיד רעד זא ,טרעפטנעעג

 ועװ ,םינבר יד ,רעדעיו ,ייז - .סינ יװ ייס לאמנייק טכעגרעפ

 ױז ןעלעװו ,ןעלעטש הרשע הנופש ריז לָאמַאכָאנ ןליפא ןעלָאז יז

 .ןעגָאז ןצ אוביו הלעי ןעסעגרעכ לָאטַא רעדעיוװ

 סולפנייֵא ס'םש לעב םעד שאו ,רעבָא טימרעד ןעמאזוצ

 ,ןערָאװעג ןעבעל ןעשידיא ןיא רַאטקַאפ רעדנעטיידעב א ןיא

 רעטייוו סָאװ ןיא םולפניוא רעזעיד טאוו ,טימרעד ןעמזאוצ

 "רעד ןעמַאזוצ --- ןערָאװעג רעקראטש רהעמ ןוא רהעמ ץלא

 ןענעו עיינ יד ןוא ענייז הטיש עיינ יד טָא ךיוא טאה טימ

 קלאפ עשידיא סָאד טלָאװעג טָאה רע עכלעוו רעכיא ,ענייז

 -סיורא ךיז ןענענ ןעביוהנענַא טפַאשרענגעג עסיורג ַא ,ןערהיפ

 טָאה קָאװ ,געװ ןעיירפ ןוא ןעטיירב םעד ףיוא .ןעפורוצ

 ךיז רע טָאװ ,טנעפעעג סולפנייא ם'םש לעב םעד רַאפ ךיז

 .ןענַאלשנַא טוומעג ןעולעפ עקראטש ןיא ךיוא ןעטראד ןוא ַאד

 -סיורַא טפטשרענעעג עסיורג ט ןעבָאה םנעטסרהעממא

 ,ָאדנאל ?אקזחי יר םינואנ עטמהירעב יד םש לעב םוצ ןעזיוועג
 ,רעצנַאמ םייח 'ר ןוא ,הדוהיב עדונ רעד
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 בוט-םשד-לעב לארשי 'ר רעטעד ,צ .ש

 -על ויווצ עדנענלַאפ יד םעד ןענעוו ךיוא ןענייז סע ןוא

 : זעבי?ברעפ ןעדנענ

 -- ערנענעל עטשרע יד טלהעצרועד --- חדוהי ב עדונ רעד

 םייח 'ר ןואג םוצ ןעבירשעג ןעכאה רעצנאס םייח 'ר ןוא

 נאט ןעטסיטשעב א וצ לָאז רע זט ,טראפַאפאר ןהכח ןימינב

 םילודג ענינייא ךאנ טימ יירד ייז ןעלעוו ןעמוק דָארב ןייק

 !עב םעד ןעפראווניירט דארב ק"קד זיולק רעסינרג רעד ןופ

 ,םרח ןיא םש

 ,סעלט סטד טלהיפרעד םש לעב דעד טָאה

 טָאה ןוא ןאמירא ןא סלא טלעטשרעפ ךיז רע טָאה

 ,טואלעגקעװַא ןיהא ךיוא ךיז

 טאה .ןע'ןימינב םייח 'ר טנענענעב רע טָאה געוו ן'פיוא

 ,ןואג םעד ןעטעבעג ןוא טלעטשענבָא ןענַאװ ןייז םש ?עב רעד

 .עמהענ ךיז טיפ םהחיא לאז רע

 רעד .ןעצעזקעװַא ךיז טביטרע םהיא טאה בר רעד

 ןעגעוו בר םעד טימ ןעדער וצ ןעביוחעננא דלאב טָאה םש לעב

 ייב םעד ךדרוד טָאה רע טא העכאז עשיראנ ענעדישרעפ

 א ,רענ'עגושמ א יו ,ןעהעזעגסיוא ןעניױא יד ןיא ןע'םייח 'ר

 ."טכאלעגסיוא ןעניוא יד ןיא םהיא טָאה רע,

 : םהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז םש לעב רעד טאה

 זַא ,טנַאזעג ךָאד ןעבה ל"זח י יר ? דהיא טכַאל סָאװ ---

 ראו עצנַאג א רע לָאז ,"ןנוח התא , ןיא תועט א טאה רענייא

 | .ןהענמורַא טנרַאזרעמ

 לעב רעד .ןעכילבעג טשאררעביא רחעז ןואנ רעד זיא

 זַא ,טנַאמרעד ךיו טָאה רע ,ןעפארטענוצ םהיא טָאה םש

 "הנומש-ברעמ רעד ייב ךילקריוו ךיז רע טָאה שדוק תכש יאצומ

 זןעװעג העיט "זנוח התא , חכרב רעד ןיא הרשע

 :םהיא וצ ןעפורעגנא ןאד בר רעד ךיז טָאה
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 בוט"משילעב לארשי "ף רעצעז ,צ ,ש

 ? וד טזיב רעוו ,המא םעד גאז --

 :טרעפטנעעג םש ?עב רעד םחיא טָאה

 ףיז זימ בר רעד ןעמעװ בעילוצ ,רעד סע ןיב ךיא ---

 לא ודובכ תלעס .הירטמ טשינמוא ןוא טסיוטוא טצעי םע

 ןיב ךיא ,ןקמב ןייק טינ םשח ךורכ יב ךיא זא ,ןייז ןעפיוו

 גייז ,ןעגעוו עשיידיסה יד ,ןענעוװ ערעזנוא .תורתסנ עדוי

 טייפ ערעייאש ,העז לָאז ורובכ תלעמ ,ךייא ןופ ןעלייחרעפ

 םה טעװ ודובּכ עמ 8 םוראוו ,ןערהאפוצ םייחא ךיז ןעלָאז

 יה ןוא ריפ םינ םעװ סע םוראװ ,ןעבַאה חטרח םולשו

 .ןעמוקסיורא הכוט 8 8 רעד ךייַא

 .ןעוועג יקַאט סע ןיא יוזא ןוא

 יד ןעסייהעג שה ןוא ךארְּב ןייפ ןעמוסענ ןיג םייח 'ר

 יז טָאה רע .םייהט ןערהטטוצ ךיז םינבר עטלעמַאזרעפ

 ןעבאה יי סאו .קנאדעג םעד ןערהיפסיוא טזָאלעג טינ

 ,טכארטרעפ

 טו םעדנטנלָאפ טלהעצרעד עדנעגעל עטייווצ א ןוא

 ,םעד ןענ

 8 ען ןנ5 טנעהַאנ ראנ א .,טלהיפרעד טאה םופ םש ?עב רעד

 ןעלאז יז ,רטרב ןיא םינכר זופ חפיסא עסיורג א ןייז טעוו

 רע ,טיציק הלָאװ 'ר ןעסייחעג רע טאה 4,ןייז םירחס טהיא

 ,טנאזעג טינ רעֶבָא םהיא טָאה רע .רָארב ןייק ןהעג לָאז

 ,ןיהט םחיא סע טקיש רע סָאװ בעילוצ

 בא ךיז טאה ןוא ןיהא ןערחַאפעגקעװא ףלאו 'דר זיא

 -םענוצרעביא ןעטראד ,דָארב ןעבענ ףרמד 8 ןיא טלעטשעג

 ןעוועג זיא אינסכאה לעב רעד יו ,ןהעועג רע םָאה ,ןעניט
 .ןעמהענוצספיוט טסעג ע'כושה ,תונכה טיִמ טגיטפעשעב רחעז

 אי:סמאה לעב רעד םהיא טָאה ענארפ טיפלאװ 'ר ףיוא
 ןוֿפ בר ןעטסחירעב א טימ ,םיגבר עלעופ זא ,טרעפטנעעג

 .רעהא ןעמוק ןעפרטדעב ,עציּפש רעייז זַא גרעבמעל |
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ו רע צעז ,צ ,ׂשי

 "קעװַא ךיז טָאה ןוא עברָאט ןייז ןעמונעג ףלָאװ 'ר טָאה

 םֵאנ ןוא ,עבורה רעד רעטניה דיק ןיא לעקניװ ַא ןיא טצעזעג

 -ָאלשעגנייַא רע זיא ,ןעסיבעגרעביא סעּפע טאה רע יו ,םעד

 .ןעפ
 רצ טּפַאכעגפיוא ףלָאװ 'ר ךיז טָאה ףָאלש ןעטימ ןיא

 יַאד ןענייז עכלעוו ,םינבר יד ןופ לעמוט ןעסיורג םעד בעיל

 ,ןעשיט יד ייב טצעזעגקעוװַא ךיז ןעבַאה ןוא ןעמוקעגנָא טלָאמ

 .ןעגנערברעפ וצ ןעקנירט ןוא ןעסע ןיא

 טָאה ,ןעפַאלש ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז םינבר עֶלַא יד ןעוו

 "טּפיױה רעד טָאה .,תוצח ןעטכירוצבָא ןעביוהעגנָא ףלאװ 'ר

 ןופ לוק סָאד ,ןעגעלעג טינ טעב ןיא ךָאנ ןיא רעכלעוו ,בר

 ,ןיהַא ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא ,טרעהרעד זעוויוא םעד רעטניה

 ןוא דרע רעד ףיוא ןאמירַא ןַא טציז סע יװ ,ןהעזעג רע טָאה

 .תוצח בָא טכיר
 ?וד טזיב רעוו --

 .ןַאמירַא ןַא ---
 ? וד טסדהַאפ ןיהואוו --

 .ךָארב ןייק ---
 ? ך"נת טנערעלעג -

4441 -- 

 ? טנערעלעג הרות ?עיפ וד טסָאה --

 .אי יש

 ןעשי'דמול ַא ךיז ןעשיווצ ייז ןעבָאה ?ייוורעד ןוא

 .טרהיפרעפ סעומש

 ס'ףלַאװ 'ר ןופ ןערָאװעג םמותשנו ?הבנ זיא בר רעד

 .ןחעזרעד "ארפס אלמד אנצ , ַא ךיז רַאפ טָאה רע .תופירח

 עברַאט ןוא ןעקעטש ןייז ףלָאװ 'ר טָאה הירפ ץנַאג

 ףלעווצ םורַא .ןעגנַאנעג שרדמה תיב ןיא זיא ןוא ןעמונעג

 ןיא ןענייז ןוא טלעמַאזרעפ םינבד יד ךיז ןעבָאה רענײזַא
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רע צע/ .צ+ .ׁשי

 ,ןיד תיב בא רעד ,בר רעד ןוא ,ןעמוקעג ןיולק רעסיורג רעד

 טיטש ַא .םש לעב םעד ןייז םירחמ וצ ,ייז ןעשיווצ ךיוא זיא

 תונכה עֶלַא ךָאנ ןױוש ןיא סע .ןעגנַאגעגקעװא ןזיא םייצ
 -וצ .ןעגיוושעג ץלא ךַאנ טָאװ םינברה שאר רעד ןוא ןעוועג
 : םינבר יד וצ ןעפורעגנָא ךיז רע טָאה טצעל

 רערעסערדג ַא טנייה ַאד ךיז טניפעג סע זַא ,סייוו ךיא --
 -ןײרַא טינ םרח ןיא םענייק ךיא רָאט .רימ ןופ טכח דימלת
 .ןייז םיכסמ טינ וצרעד טעװ רע ביוא ,ןענעל

 טשרע .ןףלָאװ 'ר ןעכוז וצ ןעביוהעגנַא ןעמ טָאה
 ןרעטניה ?הוש ןיא ןענופעג םהיא ןעמ טָאה םורַא טייצ א ןיא
 ראד .טכארבעג זיולק ןיא םהיא טָאה ןעמ ןוא שרדמה תיב
 טסעג יד רע ,ןערָאװעג רחַאװעג טשרע ַאזלַא רע ןזיא ןעט
 תיב ןיא סע ןענייז ייז סָאו ֿבעילוצ ןוא ,ןעוועג סע ןענייז
 ,ןעמוקעג שרדמח

 טָאה ןוא ןעסירוצ רעדיילק ענייז ךיז ףיֹוא ןַאד רע טאה
 : ןעיירש וצ ןעביוהעגנַא לוק ךיוה ַא ףיֹוא

 רעד ךָאד ןיב ךיא ?ןַאהט רחיא טליװ סָאוו --
 .םידימלת ס'םש לעב ןופ רעטסנעלק

 ,ןערָאװעג ?טב םורא יוזא זיא םרח רעד ןוא
 : סעדנענלאפ טלהעצרעד עדנענעל ַא ךָאנ ןוא
 "רָאפ טָאה תוצרא יד יד ןופ תופיסא יד ןופ רענויא היוא

 ןעמ ,אבא םחרבא 'ר דיגנ ןוא בר רעטמהירעב רעד טנעלעג
 .טהיא ןערעהראפ ןוא םש לעב םעד חפיסא רעד וצ ןעפור ?אז

 םהיא וצ םינבר יד ןעבאה ,ןיחַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 : טגָאזעג רעטרעוו עדנעגלַאפ יד

 ףיוא טהור סע זַא ,ןעמ טהעז רענייד הנהנה רעד טיול
 ןא ןיא ותלעמ זַא ,רעבָא ןענַאז ערעדנַא .שדוקח חוד ַא ריד
 טסייוו וד וצ ,ןערעהרעפ ריד רעבירעד רימ ןעליוו ,ץראה םע
 ,שרוח שאר םוא ןעמוקעגרַאפ ןיא סָאד ןוא .ןיד א סעּפע
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 םוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעז ,צ ,ש

 טָאה רעניוא ביוא ,ןיד רעד זיא יו ,טנערפעג םהיא ייז ןענַאה

 .ןעגָאז ֹוצ םוביו הקעי תרשע חנומש ייֵב ןעסעגרעפ

 "טנע ןננידריװקרעפ ש םש לעב רעד ףיורעד ייז טאה

 :ןעבעגעג רעה

 ץאבא םחרמא 'ד וצ רע טָאה -- ,םע ףראדעכ רעוו ---

 ףראדעב ךיא םינ ,ןיד םעד טא ןעצנטנניא רָאנ -- ,טנַאזעג

 -נייק רעכיז ?יװ ךיא .םהיא טפראדעב רחיא טינ ןוא םהיא

 ,ןליפא ותלעמ ןוא ,ןענַאז וצ אוביו חלעי ןעסענרעמ טינ לאמ

 ,ןענָאז הרשע הנומש יד לָאמַאכָאנ ןעלעטש ךיז טעװ רע ןעוו

 .ןעסעגרעפ לָאמַא רעדיוו רע טעוו

 8 יװ ,"חעכ םינ עטכישעג עצנטנ יד ןיא ,דיפרימַאנ

 לעב םעד טָאװ ןעמ זא ,תמא זיא םע וליפא ביוא ,עדנענעֿפ

 תוצראה עביא דעו םעד ןופ תופיסא יד ןופ רענייא וצ םש

 ןעבעגבא םינבר יד רַאפ ןובשחו ןיד ןעטרַאד לָאז רע ,ןעפורעג

 טָאה רע סָאװ ,הרות לעיינ ןייז ןוא חטיש רעיינ ןייז ןעגעוו

 רעווש ךָאד ךיז זיא ,ןעמטיירּפשרעפ קלאפ ןעשיווצ ןעביוהעגנא

 "עב ןעװעג לָאז ןעמאוקע רעצנַאג דעד זא ,ןעלעטשוצראפ

 םָאו יד א ןענערפ םהיא זעלאז ייז ,םעד ןיא רָאנ ןחעטש

 טלעגּפמש סע .ןעטיוו םהיא ףרַאדעב לעגניא-ודח א ןליפא

 ,גנוהיצעב ערנעצעשנגירג יד עדנענעל רעזעיד ןיא בא ךאד דיז

 ןעויירק עשי'נבר עסיוװעג ןיא ךיז טאה ןעמ רעכלעוו טימ

 -עגסיוא טינ טָאה רע טָאװ ,ראפרעד ןעניוצעב םש לעב םוצ

 ןעבַאה ,סע טסייח ,םינבר יד .חלננ ןיא טייקטיורג ןייז ןעירש

 םעד טיס ךיז ןעינַאמערעצ וצ ניטיונ ראמ ןענופעג טינרַאנ

 ,טגערפעג ןיד ןג'טושפ א םהיא ןעכַאה ןוא פעיט םש לעב

 -ןצ שיטסירעטקַארַאכ עדנענעל עזעיד זיא רענינעוו טינ

 םש לעב רעד סָאװ ,הבושת רענידרעפעפ רעפראש רעד בעיל

 ןעלדאנ-הלננ טימ םהיא ןעבאה ייז .ןעבעגעג םינבר יד טאה

 .ןעלדאנ"רתסנ טימ ןעכאטשענ קירוצ ייז רע טאה ,עכָאטשעג
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 בוט-סש-לעב לארשי 'ר רע צ עד ,צ .ׁשי

8 

 ענענייא ןייז ןיא םחיא וצ טפאשרעננעג יד
 .דנעגעג

 ,גידנעטש עבעיל ןיא ןערהעלקרע ןייא ןיא יז ףיזו טלאה רע ןוא ,ןענעלניירט םרה ןיא םהיא ןליוו ייז .טרעפטנעעג רענגעג ענייז ןופ םילוזיז יד ףיוא טָאה םש לעב רעד יו ,געוו רעד --- .טנעלעגפיֹורא הארטסוא ןיגג םש לעב םעד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,םרח םעד ןעג -עװ טנעמוטאד רעד דדד .ןערָאװעג טפּפמעקעב ןעדָאב םענענייא ןיז ףיוא ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ םש לעב רעד ןיא "ךדוחיב עדונ; ןופ טעטירָאטיוא ןעסיורג ןופ סולפנײא םעד רעטנוא דוד ,ןענופ -עג ץאלפ עירָאטירעט ס'םש לעב םעד םֹורַא ךיוא ףיז רַאֿפ סָאה ,דנשלסיוא ןיא םש לעב םוצ טפאשרעננעג רעד ןוֿפ גנטקקבא רעכַאװש א

 םש לעב םוצ טפַאשרעננעג רעד ןופ ַאכע ךַאװש א ןוא
 לעב רעד ואוו דנעגעג רעד םורַא ךיוא טָאה ,דנַאלטיױוא ןיא
 ,ןעגנולקענבא טניואוועג טָאה םש

 םורא הביבס רעד ןיא ןוא ןיילַא שזובישועמ ןיא ,תמא
 -ושועמ ןיא .טַאהעג טינ םידגנתמ ןייק םש לעב רעד םָאה
 עב םעד ,ןיד-תיב בא שאר רעד טלַאמאד ןעוועג ןיא שזוב
 ,פעקיניא ןט ס'טרַאּפַאּפאר ןהכח םייח 'ר ,ןֹואג ןעטמהיר
 םש לעב םעד טימ טָאה רע .טרָאּפַאּפַאר רעב בוד 'ר ןואג רעד
 ןוא ,ןעכעגעגבא םש לעב םעד דובכ ןעסיורנ ןוא טקעּפסער ןעטיורג ןעבָאה טדעטש ענימורא יד ןופ םינואנ ןוא םינבר יד ךיוא .טבעלעג םולש ןעגידנעטש רחעז א ןיא ךילדניירפ רחעז
 תולאש , יד ןיא .ןעוועג םידימלת ענייז ןענייז ייז ןופ עלעיפ
 ןעמיורג םוצ חלאש א ךיז טניפעג "םייח םיִמ , "תובושתו
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 בוט"מש-לעב לארשי 'נ רעצעז ,צ ,ש

 זבושת-תלאש עזעיד .ןהוז ַא ט'ןידמע בקעי 'ר ,ריאמ 'ר ןואג

 ןעטרָאד ךיז טביירש רעכלעוו ,םש לעב ןופ טניטעטשעב טרעוו

 םעד טרילוטיט ."טסולטמ טש לעב לארשי םואנ :רעטנוא

 רענעי ףיוא הבושת ןייז ןיא םש לעב םעד ןהוז ס'רענידמע

 לארש'בו הדוהיב ףלא, :רעטרעװ עדנעגלָאפ טימ הלאש

 ןיא רבנל ףרתו רוזמ איצממ .אוה םש ?ודגו ןטק ליה השוע

 ברה ח"ח ,לכב רבגו תקרב ול םשו ךששב אוה לודג .ליא

 .(= י"נ לארשי ה"ומ ט"שב םסדופמה גלפופה

 ופ טנעמוקַאד ַא ןעבילברעפ ךָאד רעבָא זנוא זיא סע

 ףיוא טָאה םש לעב רעד זַא ,תודע טגָאז רעכלעוו ,טייצ רענעי

 -- ףיֹוא ךיוא ןעסיוטשעגנַא ךיז טפַאשרענגעג רעסיוועג א

 .עירָאטירעט רענעגייא ןייז -- םורַא :רעניטכיר רעדָא

 טהיא ןעבָאה קלאפ ןופ ןעטכיש עטיירב יד סָאװ ,םעד ץַארט

 יא יד ךיֹוא סָאװ ,םעד ץַארט ,טגילייהרעפ ןוא טרעטענרעפ

 םש לעב רעד עכלעוו םורַא ,טדעטש ענעי ןופ תולהק עשיד

 הוא םעד ןעמזינַאגרַא עצנאג סלַא ןעבַאה טניואוועג טָאה

 רעד ךָאד רעבָא טָאה ,טנעקרענַא םש לעב ןופ טעטיראט

 ,דנאלטיוא ןיא םינואנ עסיורג יד ןופ טעטידַָאטיױא רעסיורנ

 ,ןצרעד טכארבעגטימ טפּפמעקעב םש לעב םעד ןעבָאה עכלעוו

 "עג ןענַאזרעּפ ענלעצנייא ןעטרָאד רעדַא ָאד ךיז ןעלָאז סע

 ןיא םייצ ֹוצ טייצ ןופ ןעלָאז עכלעוו ,רעקיטַאנַאפ ,ןעניפ

 .ןעלַאּפנָא םש לעב םעד ףיוא םרַאפ רענעי רעדָא רעד

 "רעד טשרע ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,טנעמוקַאד םעד ןיא

 ,חָארטסא ןיא הלהק עשידיא יד זַא ,טלהעצרעד טרעזו טנַאמ

 ןאװא .?לארשי ןעשיװצ גלָאפרע טָאה ,הדוהי ןיא טפיוה ַא (*

 תואופר ןוא גנולייה טננערב .רע ךיוא ןיא ןעטרָאד ,ןיילק ןוא סיורנ

 ןיא ןעמטנ א טאה ןוא דשש ןיא םיורג ןיא רע .ועשנעמ עבכאווש וצ

 ר"חומ בוט םש לעב םפרופמה גלפומה ברה ,ןַאמ א רעמיא זיא ןוא תקר

 .רואי ורנ ?ארשי
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 טזעל ןוא ,טנעלעגניירַא םרח ןיא םש לעב םעד טאה ,ןיקחאוו
 ;:(= טנלאט יו ,ךיז

 םָאוו ,םישאר יד ...קלָאֿפ ןעשידיא ןופ ןהאפ רעד וצ.
 ךיז טרעה סע .אתולחק ערעייז ןופ רערהיפ יד ןעניז

 -ייז ָאד ...טדָאטש רעכילהערפ רעד ןופ שער א ןוא ?עטוט

 רעד ,ררעה רעזנוא ..ןעװעג הרות ןיא םילודג עלעיפ ןענ

 ,א טצעי ןוא 221 א"שרחמ רעד ,הלונה ינב ?כ ןופ שאר

 טראטש ,ןֶא עיינ ןעמוק ןעגרַאמחירפ עלַא ,גנַאק טשינרָאג ןופ

 טימ םע ןעבָאה רימ יו ןוא ..סעֶלא ןיא ןעביולנ רעייז ןוא

 ערעזנוג ןהעוענ םהיא ןעבַאה םע ,העזעג ןעניוא ערעזנוגא

 ןעניד'תורקפח ןוא ןעטכעלש םעד טָאה לארשי לכ ןוא ןעשנעמ

 81 ,גננשלעפ ןֹוא טייקנינעפשרעריװ ןיא ןהעזעג ןעשנעמ

 טאה תונברק עלעיפ ...רענייז ןעמַאנ רעד ןיא ץ? ןוא עשר

 סָאו ,טינאראנ יד ,גנוצ ןעטַאלג ןייז טימ טכטרבענמוא רע

 ענייז בעיל ןעבָאה ןוא ךאנ םהיא ןעפיול ,סעלא ןיא ןעביולג

 רעד ,ומש הסי שנעמ רעטכעלש רעד טָא ןוא דייר עטסוּפ

 ק"ק ןופ טמוק רע זַא ,רע טנַאז לָאמַא ,7 א ר ש י רכוע

 ריעט ןואש לו ןח ..םתדע יגיחנמ ינור ..לארשי ינב יליצא לא

 , .אישרמה ג"חבכשר וננודא ..הרותב םיבר ויח ןאכ ..הוילעה

 ..רבד 29 םינימאמ םתנומא הבר ,םירכבל םישדה אב ףורקמס התעו

 5טילבו ער טיאה תא לארשי 3 ב"ב והואר ,וניאר !וניניעב רשאכו

 ,הימ תוקיקלהב 5ימה םיללחת םיבר ..המש ץל? ריחי דז ,לעמבו ררטב

 ירבד וירבד םיבכהטו ןירחא ןצורי רבד 559 םינימאמה םיאתפהש דע

 קמ טםוהש רטוא םעפ , א ר ש י רכוע ש"מי ער שיא הוו .הור

 גתלהלל הע אב יפ הנתחו ,שטאוש 'קס םוהש רטיא םעפו ,וואללש

 זעאונומ 15 ונששתהש רע ?פת| אוש ירבדכב ןלישפה ןיפו הַּפ שרד םימעפ

 ראפתפו אוה עשר ...יכ ונאצפו וירחא ונשפהו תונימ וב תהקרונ ןּפ

 553א רשא ונולל הלנגתנ הפו ..ענתשמו אוה רוכש איפנ יִכ ,ותומשב

 םינבל ףטעתנ ..אושו הור ןירבד 53 צ"איה ףותב רכתשהו התשו

 'ה תרות ידמול ןנחנג 3 תואבצ 'ה תאנק וניאנכש דע ארקי אמס אמפ

 ,5'ה ש"מי לארשי ל?עילבו עד טיאה תא רמוח 554 ונידנו ןנטרהחח

 ןתי ,'ה 377 דרהו ארי ראא ימס ,םיעינמפ ןנירבױדש ופמ לכב 33

 ,הלונה להקס ?דבי ,וחומירחה ,והופדר ,וחורתכ ..הלא ןנירבדק םוקמ
 ,תוסרוקיּפאו המרמ ףות אלמ אצמיו תונומטמב וחוטפח
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 בוטיםשילעב לאושו 'ר רעצעז ,צ .ש

 .שטַאוװש ק"ק ןופ טמוק רע זַא ,רע טנָאז לָאמַא ןוא ווָאלקש

 לָאמ ייוצ .חלהק רעזנוא וצ רעהַא ןעמוקעג זיא רע ןוא

 "יורטשעג םהיא טָאה ?יומ ןייז ןוא ,טעישרד'עג ָאד רע טָאה

 ךיז ןעבַאה רימ ןַא ,דייר עזַאלניז ןוא עשירַאנ טימ טלעב

 "נָא תוסרוקיּפא ןופ טינ רע ןיא וצ ,ןעקַארשעג דניז רַאפ

 ןעבָאה רימ ןוא םהיא ךאנ טכוזעגכַאנ רימ ןעבַאה .טקעטשעג

 טימ ךיז טמהירעב ןוא עשר א ןיא רע ...זַא ,ןענופעגסיוא

 טרהיפ ןוא ר | כ י ש איבנ ַא יא רע םורָאװ ,םיתוטש ענייז

 עדנַאש ןייז ַאד ךיז טָאה סע ...רענ'עגושמ א יװ ,ףיוא ךיז

 םָאה ןוא ןעקנורטעג ןוא ןעסעגעג טָאה רע ,ןעזיוועגסיורא

 ןוא .טָאהעג טייצרהַאי טָאה רע ןעװ ,טירוכש'עגנא ריז

 ןיא ךיז טָאה רע .,.רקשו אוש זיא ,טדער רע סָאװ ,סעלַא

 "ור םהיא ןעמ ףראדעב -- אמט ,אמט .,..ןָאהטעננַא ןעסייוו

 ,רימ ןוא ,תואבצ 'ה תאנק ןעמונעגנָא ךיז רימ ןעבָאה .ןעפ

 טעד ףיוא ןעוועג הדנמ ןוא םירחמ ןעבָאה ,'ה תרות ידמול

 המש זחמי לארשי ,לעילבו ער שיא םעד ןפוא ןעטסבראה

 "עוו דייר ערעזנוא ואוו ,םוטעמוא זַא ,רימ ןעליוו ןכב ,?"נח

 טרעטיצ ןוא ארומ טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ,ןעמוקנָא ןעל

 ..ןעבעג רייר ערעזנוא רַאפ ץַאלּפ לָאז ,טרָאװ ס'טָאג רַאמ

 םרח ןיא םהיא טנעל ,ךָאנ םהיא טנָאי ,םורא םהיא טלענניר

 םהיא טכוז .הלוגה להקמ ןערעוו טדיישעגבָא רע לָאז ,ןיירַא

 -שלַאפ טימ טליפרעביא ןעזײװסױרַא ךיז רע טעװ םורַא טונ

 ."תוסרוקיּפא ןוא טייק

 "ָאד ןעזעיד ןופ טייקטכע רעד ןיא טלעפייווצ וואנבוד

 רַאפ אד ןעלָאז דימ ,טייקכילנעמ יד טזָאלרעד רע .,טנעמוק

 ,רעביב לעדנעמ יר .ןעבַאה טנעמוקַאד ןעטשלעפעג ַא ריז

 עטכישעג רעד טגנַאלעבנַא סאו ,טעטירָאטױא רעסיורג רעד

 ,יקצעדאראח .ש .א וצ ףעירב ןייז ןיא טהענ ,חָארטסא ןופ

 יַאד רעועיד ןַא ,רעכיז זיא רע .רעטייוו ךָאנ םעד ןעגעוו
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 בוט"םש-לעב לארשי "ר רע צעז ,צ .ש

 זַא ,תמא ןעשיראטסיה ןייק טינ ךיז ןיא טלַאהטנע טנעמוק

 גנוניימ עזעיד טעדנירנעב רע ,ןעצנַאנניא טשלעפענ ןיא רע
 -נעגעל ענייק ןעבילברעפ טינ ןענייז קלאפ ןיא סָאװ ,טימרעד
 טלאהניא רעייז ןיא ןייז ךילנחע ןעלַאז סָאװ ,ענױזַא ןעד

 טגעמוקַאד םענעי טָא ןיא טרעוװו סָאװ ,םעד םעלַא ףיוא
 א םורַא ךיז טנַארט הָאוטסא ןיא ,טרחעקרעפ ,טלהעצרעד

 תבש ברע םוא ןיחַא םש לעב רעד ןזיא ל?לָאמנייא זַא ,עדנענעל

 ןעננאגעג ןעגעקטנַא טדָאטש עצנַאג יד םהיא זיא ,ןעמוקעגנא
 טָאה רע .ןעמונענפיוא דובכ סיורנ טימ םהיא ןעבַאה ןוא
 ךוא טָאה ןוא טנעװַאדעג החנמ נַאט ןעבלַאה ךַאנ ןַאד
 .ןעוועג תבש לבקמ דלַאב

 רע ןעוו יקצעדָארַאה .א .ש ךָאד רעבָא ןיא טכערענ

 ןעשיראטסיה סלא ףעירב םענעי טָא ךָאד ןעק ןעמ זַא ,טביולג

 סע זא ,ךילנעמ ןיא סע םורָאװ .,ןעטכַארטעב טנעמוקַאד

 טָאװ ,ןענופענ םידמול עשיטאנַאפ ענינייא ןַאד ךיז ןעבָאה

 רענענייא ףךעייז ףיוא ףעירב ןעזעיד ןעבעירשעג ןעבָאה
 ,טנַאזעג רעהירפ ןיוש בָאה ךיא יו ,ךיז טָאה סע .תוירחא
 עמ םוצ טפאשרעננעג רעד וצ גנַאלקבָא רעכַאװש ץנַאנ ַא

 :רעמ ןעדַאב םענעגייא ןייז ףיוא ךיוא דנַאלסױא ןיא םש

 םש לעב רעד ,ןעוועג ךילנעמ טינ ןיא סע ביוא ,ןענַארט

 יךיזינאנרַא ןַא ףיוא םייחרעד ןיא ךיז ייב ןענעק ןעוועג לָאז

 ךאד ןיא ,ןעסיוטשנָא ךיז טפַאשרעננעג רעקרַאטש ןוא רעט
 -נייאעב גידנעייז ,ןענַאזרעּפ ענינייא זַא ,ןעזָאלרעד וצ ךילנעמ

 ןעסיורג אזא ןופ םש לעב םוצ טפַאשרענגעג רעד ןופ טסולפ
 -ענ ןעבאה ןעלָאז ,ןעוועג זיא "חדוהיב עדונ , רעד יוװ ,ןואג
 .טנעמַאמ םענעי ןיא רעדָא םעד ןיא םהיא ףיוא ןעלַאפנָא ןעוו

 ,םש לעב םיצ טפַאשרעננעג עצנאנ יד זיא רעבָא יו ייס
 רהעז א ןופ דנאלסױא ןיא וליפא ,טבעלעג טָאה רע עוו
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 רעצעז .צ .ש
 בוטדסשדלעב לארשו "ר

 "כַאהעגנַא טינ גנַאֿכ טאה זוא ןזעוועג רעטקַארַאכ ןעכַאװש

 טאה סָאװ ,ףּפמַאק ןעגירעייפ םעד טימ דיילגרעפ ןיא .ןעט

 ס'םש ?עב םעד ךָאנ טרעקַאלפוצ םזידיסח םעד םורַא ךיז

 ןעבע? ןייז ייב םש ?עב םוצ טפַאשרענגעג יד ןיא ,טדיוט

 ועוועג טינ קנופ רעכַאװש זייק וליפא

 סָאה רע יו ,עזייוו ןוא טרַא רעד טימ ,קיטקַאט ןייז טימ

 -געמנוא רע טָאה ,ןעמונעב רענגעג ןוא םיאנוש ענייז וצ ךיז

 ןעבעל ןייז ייב ןענעק ןעועג ךיז ?ָאז סע ,טכַאמעג ךיכ

 ךיוא .ןערעקאלפוצ םזידיסח ןעגעג ףּפמַאק רעקרַאטש א ךָאנ

 "עב םיאנוש ענייז ןופ רעטיב זיא רע זעוו ,ןע כעמַאמ יד ןיא

 עגידריווקרעמ יד ךימ ועהעז זאד ךיוא ,!עראועג טפּפמעק

 ןיא טייקכילנעזרעּפ רעסיורנ ןייז ןֹופ ןעכירטש-רעטקַארַאב

 זעוװ ,ןַאד ךיוא .ןעטערטסיורא זנוא רַאפ ץנַאלג ןעלופ רעייז

 טָאה ,טלעיצעג ןעלייפ ערעייז םהיא ןיא ןעבָאה םיאנוש ענייז

 -כיילג ןייז ,ןעבע ןייז ןיא ןעטנעמָאמ עלא יד ןיא יו ,רע

 םנעקעג טָאה ךע .ןערָאװעגנַא טינ טייקגיחור ןייז ,טייקניטלינ

 -ייהטבא טנעקעג טָאה רע .ןערילָארטנַאק ןענַאיצַאמע ענייז

 עבילנעזרעּפ טָאד ,ןעוװויטקעיבא םעד ןופ עוויטקעיבוס סָאד ןעכ

 ןוא ןעעדיא ענייז ןיא טינ ךיז טָאה רע .םענײמעגלַא םעד ןופ

 רַאפ טַאהעג גידנעטש טָאה רע .ןערָאלרעפ ןעננואיושנא

 ןיא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעקעווצ זוא ןעלעיצ יד ןעניוא ענייז

 םינ ןעביילב טנעקעו רעבירעד טָאה רע .טלעטשעג זעבעֿפ

 ךיז ןעבָאה סאו ,םיכוולז עלא יד גידנערהסיוא טנערעגפיוא

 םָאה ןעמ .ןעטָאשענ םיאנוש ענייז זופ יומ ןופ םהיא ףיוא

 ךיז טָאה רע .ןעגנעובסױרַא טנַאקעז טינ דלודענ ןופ םהיא

 רעד טימ .טרעמיקעג גינעוו רַאג דובכ םענענייא וייז ןענעוו

 וצ ,הגרדמ ענעי טָא םכיירגרעד רע טָאה תומיפש רעטסכלופ

 -נעמ םייב ןעוו ,זעבערטש םענייא ןעדעי טסייה רע רעכלעוו

 ייז רעדַא םהיא ןעֿפדיז ןעשנעמ וצ ,סנייא סעלַא טרעוו ןעש
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 .יעטידנ- נכלל טייטש איו סיי ניר

 דיעטע עטר אערידרידידרידיקרררידיירידרלידרלרדי ףוטיטשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 -אמ עלא יד ןיא רע טָאה ךיז ןענעװ טינ .םהיא ןעביול
 עג גידנעטש טָאה רע :טכַארטעג ןעבעל ןייז ןופ ןעטנעמ
 ףע םָאװ ,גנוגעוועב רעד ןופ סקואו םעד ןענעװ רַאנ טכַארמ
 .ןעפַאשעב טָאה

 -עג ףפמַאק ןעפראש א ןעפלַאהעגסױרַא םהיא טָאה סע
 ףעסיורג ַא ןיא רע רע סאו ,סָאד ,ןעריימוצפיוא ךיז ןעג
 +רע ענייז ראפ ,טסואוועג ןעלטימ ןֹוא ןעגעװ ענעדישרעב עלַא יד טָאה רע סאו ,ןעוועג רענעק-ןעשנעמ ןוא גָאלַאכיסּפ
 ךאנ םיִנ .ןעמּפכעק וצ ןעבעפ ןיא ןענאיציױַאּפ ענעבראוו
 ןעסיהעג א רעטנומ רעגנעהנא ןוא ךניירפ ענייז רע טָאה
 -נעג ןוא םיאנוש עגייז ךיוא רַאנ ,ןעטלאה טנעקעג ןָאנֿפיה
 -ענ טינ רעגנעהנא ןוא דניירפ ןיא ייז טָאה רע ביוא ,רענ
 ךיז ןעטלַאה ןייז טיס רעבָא רע םסָאה ,ןעלדנאוורעפ טנעק
 -טש םעכ רעייז טנעקעג ךאד ,ןעלטפנא ערעייז ףיוא טרינגַא -ער טאה רע יו ,רעגייז קיטקַאט רעצנעג רעד טימ ,ייז ןענעג
 טאוו ,גנונעוועב רעד רַאֿפ ייז ןעכַאמ ףילדעשנוא ןוא ןעל
 טימ ךילרעהפיואנוא ייז טישעב רע ןוא ,םטק ןיא רענייטש ער -טווש םחיא ןערעדיילש ןוא ןעהעטש יז ,ןעפטשעב טָאה רע
 .ןשנעוו דובכ רעייז ןופ ןעגנטזעג-ביול ןעגניז ןייא ןיא טלאה רע ןוא ןענעלניירש םרח ןיא םהיא ןעליוו ייז .ןעטנעמילּפמאק

 םש לעב רעד סלאמאד ךיז טאה ד- הרוהיב עדונ רעד
 -טע טלעוו רעד ןופ לעטורד ץנאג ט זפ ,םהיא ןענעוו טגָאזעג רע םאה לָאמ ןעטייווצ ַא ןעמוקעג טלעװ רער ףיוא ןיא רע ןיב ,ןעטלאהעב ןענעלעג פױמיה ן'פיוא ןיא יז .ןעוועג םינ טלעװ רעד ףיוא ?לאמנייק ךאנ זיא עכלעוו ,חמשנ עיינ ץינאג א ראג טנאמרעפ --- טקירדעגסיוא רענגעג ןייז ןעגעוו
 .תוכז ןייז ןיא טבעל ןוא טריטסיז

 ןענַאז סע רע ןעק יװ, :ןרקש רענודלאועג א ןיא רע זַא ,טצלה ךרדב טנאזעג רע טטה רעצנאס םייח 'ר ףיוא ןוא
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 בוט-םש-לעב לאושי 'ר ועצעז .צ ,ׂש

 ףיוא םָאה רע זַא ,סייוו ךיא דנערהעוו ,"ונמשא, גָאט עֶלַא
 םהיא ףױא טָאה רע .לָאמנייק טנידניזעג טינ ןעבעל ןייז

 .יאכז ןב ןנחוי יר ןופ ץוצינ א טנַאמרעפ רע זַא ,טגָאזעג ךיוא

 ךָאמ ַאזַא טימ קירוצ טמּפמעק סָאװ ,רענגעג ַא ןעגעג
 טגניוװצ רע .ןייז וצ גיטפינ ךילעמנוא ןיא ןיז-ילכ םענ

 רעייפ סָאד דנעה ענענייא ענייד טימ ןיילַא טסלָאז וד ,ריד
 פהיפעגנ רעטיב ַא רַאפ סָאװ .ןעשעלסיוא תקולחמ רעד ןופ

 סָאװ ,םיכרד עיינ יד וצ ןעלהיפ טנעמענ טינ ןעבָאה ייז

 יד טסעטָארּפ ַא רַאפ סָאו ,טנידערּפעג טָאה םש ?עב רעד

 ןעבָאה ,ייז ייב ןעפורסיורא טגעמענ טינ טָאה ענייז הטיש

 עשילַארָאמ עסיורנ יד ןערעדנואוועב טזומעג ךָאד רעבָא ייז

 -עג ןעבָאה ייז .ןערעייז רענערט םעד ןופ טייקכילנעזרעּפ

 ,םענייז חכ ןעגידלאוונ םעד רַאפ ןעגיוב ּפַאק רעייז טזומ

 -עק וצ ,ךיז ןערילַארטנַאק ןענעק וצ ,ןעסעזעב זיא רע סָאװ

 יד ןעו ,ןַאד ןליפא ניטלינכיילג ןוא ניחור ןעביילב ןענ

 .ערעייז ןעלייפ עטספראש יד םהיא ןיא ןעלעיצ ענייז םיאנוש

 -ענפיוא םהיא ןענעג ףּפמאק רעייז טָאה רע יװ ,ןפוא רעד
 ערעייז ףיוא םילוזלז ענייק טימ טָאה רע סָאװ ,סָאד ,ןעמונ

 רעסַאװ יו ,ייז ףיוא טזומענ טָאה ,טרעפטנעעג טינ םילוזלז

 ךיוא רעבירעד ייז ןעבַאה םהיא בעילוצ .ןעקריוו רעייפ ףיוא

 ןעדנערעױדננַאל ןוא ןעפרַאש א רענייז הטיש רעד ןענענ

 וופ תוכז רעד טינ .ןערהיפנא טנעקעג טינ ףּפמַאק
 ,ןעווענ ןינמ םהיא ףױא טָאה הרות ןייז

 ריוא טָאה תוכז ןייז ,טרקהעקרעפ ,רָאנ
 .ןעווענ ןינמ רענייו חרות רעד ףיוא
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 ?ןעזיירק ענעגייא ענייז ןעשיווצ רענגענ ענייז

 םוצ רעוואסאק ןמחנ 'ר ןוא רעשטיווהָארד קחצי 'ר ןופ טפאשרענגעג יד
 תובשחמ יד ףיוא הנוממ זיא סָאװ ,ךאלמ םעד ךרֹוד --- .םש לעב
 --- ,לנאדרעג ס'קחצי 'ר טלעמוטוצ םש לעב רעד טָאה ,ןעשנעט ןופ
 ווא ,גאטשרענַָאד טשדע זיא סע זא ,גאטיירפ ףיוא טניימ קחצי 'ר
 תועט ןייז ךיז רע טָאה שובישזעמ ןיא .ןײרַא געװ ןיא ךיז םוָאל
 ןַאד ןיא --- .ןעטלַאה תבש טזומעג ןעטרָאד טָאה ןוא ,טסואוורעד
 -טיווהארד קחצי 'ר --- .ןערָאװעג םולש םש לעב ןוא םהיא ןעשיווצ
 ןעלַאז ייז ,לעמיה ןיא םיכאלמ יד ןערָאװשעב לָאמנייא םָאה רעש
 םעד לָאמניא ןיא גָאטײב תכש -- .ןעגלַאפ םינ םש לעב םעד
 ןײז ןעטרָאד םהיא טָאה -- .לעמיה ןיא ףיורא המשנ ס'םש לעב
 -ע ,ןעדערוצ ןעביוהעגנַא רעבופָאק ןמחנ 'ר דניירפ רענעברַאמשעג
 טיוט ףונ ןייז ןעזָאל ןוא ןעביילב נידנעטש ףיוא ןעטרַאד ןיוש ?זָא
 'ענניא טינ רעיש ףיורעד ןיוש טָאה רע -- .דרע רעד ףיוא
 ןוֿפ יורפ ןייז םהיא טָאה טנעמַאמס םעד ןיא טקנוּפ --- .טמיטש
 .טלעװעגפיוא ףָאלש

 ןענייז סאו ,ןעזיירק יד ןיא ךדיוא רעבא ךיז ןעבאה סע
 -וירק יד ןיא ךיוא ,ןענאטשעג םש לעב םוצ ןעטסטנעהאנמא
 -עג הלבק ןוא תודיסח ןיא גידנעטש ריז ןעבַאה עכלעוו ,זעז
 טאוו ,ןענופעג ןעטייקכילנעזרעּפ ענינייא 778 ךאנ ,טקייוו
 םש לעב םוצ טפַאשרענגעג עדנערעוד-ננַאל א ןעבַאה
 .ןעזיוועגסיורא

 טש לעב םוצ טפאשרענעגעג רעייז זיא ,,דילריטאנ ,,ןוא
 ןעכלעוו ןופ ,רעטקַארַאכ ןעפרַאש ןעבלעזמעד ןופ ןעוועג טינ
 -טנ .םהיא וצ ןעוועג םינבר יד ןופ טפאשרענגעג יד זיא סע
 ,ןעוויטַאמ עבלעז יד בעילוצ ןעוועג םינ ךיוא יז זיא ,ךילריט
 םש לעב םעד ןעבַאה -- םינבר ענעי -- ייז עכלעוו בעילוצ
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 תיסמ סלא םש לעב םעד טלַאװעג זעבַאה ענעי .טפּפמעקעב
 -ייה ןייז ןיא רַאנ ןעבאה יד דנערהעוו ,ןעטכַארטעב חידמו
 ךאז יד יו .ןעביטג טלַאװעג טינ טייקסיורג ןוא טייקגיל
 רערעטעּפש רעזעיד ןיא ךיוא ךאנ רע זיא ,ןייז םינ רעבָא לֵאז
 'אזוצ ןעבאה סָאװ ,ןעשנעמ ןופ טייקסניטעט ןייז ןופ הפוקת
 -אוועג טפּפמעקעב ,טננאלעב רעגַאק ןייא וצ םחיא טימ ןעמ
 םינשקע עכילטע ןענופעג ךיז ןעבאה ךַאנ ןַאד ךיוא .ןעֹר
 ףאנ ןעבָאה סָאװ ,םילבוסמ ןוא םידיסח עסיורג יד ןעשיווצ
 זייז ןעבַאה סָאװ ,ןענעקרענא םש לעב םעד טלָאװעג טינ ץלַא
 ,ןעמחעננַא טלַאוװעג טינ טעטיראטיוא

 ןענייז םש לעב ןופ רענגעג עזעיד ןעשיווצ עטסערג יד
 .רעװַאסַאק ןמחנ 'ר ןוא רעשטיווחארד קחצי 'ר :ןעוװעג
 טָאה רע זיב ,ןעטייברַא לעיפ טפרַאדעג טָאה םש ?עב רעד
 ,ךילדנע ,טָאה רע זיב ,ןעבראוורע דיז רַאפ ייז ךיוא ךילדנע
 ןוא םידימלת ענייז ןיא םיאנוש ןוא רענגעג ןופ ייז ךיוא
 ,טלעדנאוורעפ םירבח

 הָארטסא ןיא טניואוועג טָאה רעשטיווהארד קחצי 'ר

 תיב ןיא םינלטב הרשע יד ןופ רענייא ןעועג זיא רע ןוא

 -בכָאנ .רעהַארטסא ?עפיזוי 'ר דיננ ןעטמהירעב ןופ שרדמ

 -וי יר ןעבלעז םעד ןופ ?הוש ןיא דינמ ןערָאװעג רע זיא רעה

 קלאפ ןיא ןעדנענעל עלעיפ םהיא ןענעוו ןענייז סע .,לעפיז
 ןעמ זַא ,טנַאזעג םהיא ןענעוו טָאה םש לעב רעד .ןעבילבעג
 וַא ,המשנ עניילק רהעז ַא ?עמיה ןופ ןעבענעג םהיא טָאה

 יד יוװ ןייז לָאז יז ,רהיא וצ עטייווצ א ךָאנ ,טעמכ ,זיא סע
 רעבא טָאה רע .ןעוועג טינ רוד םענעי ןיא ,ןיילק עטשרע

 , ענייז החמשנ יד טָאה רע זיִב ,טייבראעגנ ךיז רעביא גנַאל ױזַא

 * ןועמש ןבר יאנת ןענילייה ןופ המשנ רעד ןופ חנרדמ רעד וצ
 .זעביוהרעד יאחוי ןב

 טייצ עצנַאנ יד רעשטיווהארד קחצי 'ר רעזעיד ןיא
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 רע צ עו ,צ ,0
 ,הסנ רו ימות עוייצ זיררשוקייידיל

 נישטא זעקל יי

 ,ןעלטימ עֶלַא יד .ןעוועג םש פעב ןופ רענגעג רענידקַאװג א
 ןיא םהיא לָאז רע ,טעדנעוװעגנא טאה םש לעב רעד סָאװ
 םיוא ,ןעבילכעג גלאפרע ןהָא ןענייז ,ןעננערבניירא ןיירק ןייז
 ןעהעז ,טצעשעג גידלאווג םהיא טאה םש ?עב רעד לעיפיוו
 םש לעב רעד זַא ,טקהעצרעד ערנעגעל יד סָאװ ,ןופרעד ריס
 ,טהיא גידנענידעב ,ןייז שמשמ םהיא ,םחיא וצ ןערהאפעג ןיא
 טכארבעג םחיא רע סאו ,עדנעגעל יד רעטייוו טלהעצרעד
 ףעד ןיא לעפעל רעד ןופ ןערהעקמוא סד, זא ,טרעפטנע זעג רע טָאה ,ןאהטעג סָאד טָאה רע סאו וצ ,טנערפעג םהיא טאה ןעמ ןעו .ןיירא ךיק ןיא קירוצ יז ןענַארטעגקעװַא ןוא ןַאלג עניױעל יד םׂש לעב רעד ןעמונעג טָאה ,עפאק יד ןעקנורטעגסיוא טָאה קחצי 'ר יו םעדכַאנ ןוא עפאק זַאלג ַא
 ,"ועוועג טנעכעררעפ תודובע יד ןופ ענייא ראפ ךיוא זיא ,רוּפכ םוי ,שרקמה תיב ןופ הדובע

 טא ,ראפרעד םש לעב ןופ ןעטלאהעג טינ טָאה קחצי 'ר
 ,טבאמעג ךיז טָאה ,ןעקיפרע טינ ננגלרעפ ם'םש לעב םעד ןעלַאז ייז ,לעמיה ןיא םיכאלמ יד ןעראוושעב טָאה רע זא ,טלהעצרעד עדנענעפ יד ןוא .ןעבירשעג תועיפק טאה רע
 עג טינ רעבָא ךיז טָאה רע ןענידעלרע ֹוצ ןינע ןעגיטכיוו בהעז ַא ךיז רטפ טאהעג טש פעב רעד טאה טיוצ רענעי וצ וט
 ךיז טָאה גגטייב תבש ברע ןא ןיא ,ןעוועג ?בלבמ קנַאדעג סיקחצי יר ,ןעשנעמ ןופ תובשחמ יר ףיוא הנוממ רעד זיא םָאװ ,ךאלמ םעד ךרוד םש פב רעד טאה .ןערהאפכרוד ץפראדעב שזובישזעמ ךרוד רעשטיווחארד קחצי'ר םייצ רענעי םורא טָאה .ןעשנעמ ןופ תובשחמ יד ףיוא הנוממ זיא טא ,ךאלמ םעד ןערעוושעב ֹוצ ןעטענרעפ שינעלייַא ןיא קחצי יר טאה רעבא קילג םוצ .ןאהטסענבא וזַא קחצי 'ר םהיא סע טָאה סָאד זא ,ןענַאטשרעפ רע טאה .ןערָאוװעג ןַאהטעג -רא תונררמ עֶלַא םהיא ןופ ןענייז סע םוראוװ ,ןעפלעה טנעק
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 == א,

 ווא ןעוועג גאטשרענַאד טשרע ןיא סע זַא ,טכַאדעג םהיא

 שזובישזעמ ןיא טשרע .טזָאלעגניירַא געוװ ןיא ךדיז טָאה רע

 ךיז טָאה רע זא ,ןערָאװעג רהאוװועג ?אפוצ ַא ךרוד רע ןיא

 וצ ןעוועג ןעגנואווצענ זיא רע .טזָאלעג געוו ןיא תבש ברע
 ןיא ןעגנאגעג ןיא ןוא שזובישזעמ ןיא תבש ףיוא ןעביילב
 םהיא ןעשיווצ זיא םורַא ױזַא ןוא ,זענווַאד ?חוש ס'םש לעב

 ,ןערָאװעג ןעסַאלשעג םולש םש לעב ןוא

 : סעדנענלַאפ טלהעצרעד עדנענעל עטייווצ ַא

 ףיֹוא ןעפַאלשנייא דלאב קחצי 'ר טנעלפ טכַאנ רעדעי

 ךדיכ, םעד טָאהענ טָאה רע סָאװ ,םעדכַאנ רענעלעג ןייז

 זַא ,ןעמערט רעבָא טנעלפ רעמַאט .טנַאזענבַא "יחור דיקפַא
 -נִא םע רע טָאה ,דלַאב ןעפַאלשנײא טנעקענ טינ טָאה רע

 רבוע הריבע ןא ףיוא סעּפע טָאה רע זַא ,ןמיס סלַא ןעמונעג
 הבושת ךָאנ ףָאלש םעד רַאפ רעבירעד טָאה רע ןוא ,ןעוועג

 טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,טכַאמעג לָאמנייא ךיז טָאה .זָאהטעג

 טאה רע סָאװ ,סעלַא טרידיוועררעביא רע טָאה ,ןעפַאלשנייַא

 םעד םעלא ןיא רעבָא טָאה רע ,ןָאהטענבָא גָאט םעד רַאפ

 זיא רע סָאװ ,םעד רעסיוא ,ןעניפעג טנעקענ טינ הריבע ןייק

 פעב ןופ ןעכַאה עכלעוו ,םיצל הרבח ַא ןעשיווצ ןענַאטשעג
 טינ טאה ןוא ןעגיוושעג טָאה רע ןוא ,ןעבירטעג תונציל םש
 םש לעב םוצ ןערהָאפענקעװַא דלאב רע זיא ..טריטסעטַארּפ
 ,ןערָאװעג םולש ייז ןעשיווצ זיא סע ןוא

 -ידלַאװנ א זיא ,רעוואסאק ןמחנ 'ר ,רעטייווצ רעד ךיֹוא

 םהיא טנעלפ ןענעווטסעדנופ .ןעוועג םש לעב ןופ רעננעג רעג
 ישנֲא יד יװ ,טכראהעג טָאה רע ןעוו ,קראטש ןעפירדרעפ
 .םש לעב םעד הוא ןעדער ומולש

 :ןעננערב לשמ ןעדנענלַאֿפ םעד ןענעוװו ייז טנעלפ רע

 גינעק םעד רַָאפ ןיורק ַא ןענַאה תוררש עסיורג ייווצ
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 בומי"פשילעב לארשי 'ז רעצעו ,צ ,ש
 חא חטטהאט יהי

 א ייז ןעשיוצ ןעכַארבעעסױא טָאה עדנע וצ .טכאמעג

 ןיטש ןעטסעב םעד רהיא ןיא לָאז ןעמ יוזא יװ ,תקולחמ

 סָאװ ,קלאסט ןופ ןעשנעמ ןענופעג ךיז ןעבָאה .,ןעצעזנייַא

 .תקוללחמ רעד ןיא ןעמהענ לײהטנַא ןַא ןעביוהעגנַא ןעבָאה

 ערעדנא ןוא טכערעג ןיא רש רעד זַא ,טנַאועג עבַאה יד

 .ןעבענעגבא טכערעג ןעטייווצ םעד ןעבַאה

 "אז ,ייז ףיוא ןעירשוצ זייב תוררש יד ןַאד ךיז ןעבַאה

 ;ייז וצ ייברעד גידנעג

 רימ ןעסייוו ,םעד ןענעוו ךיז ןעגעירק ריס ביוא ,אלימ

 רעבירעד ךיז טזייוװ סע ,גינעק ןופ טייקסיורג יד טוג שטָאכ

 יעב טייקטיורג ןייז טיול זַא ,סיוא זנוא ןופ םענייא ןעדעי

 ןעגעוו דעבא רהיא טפייוו סָאװ ןייז יוזא ןוא יווט ףראד

 ? םעד םעלַא

 ,לשמנ םעד ענונב ךיוא זיא עבלעז סָאד ןוא

 ןיא תקלהמ רעונוא .,ןעשימ טינ ךיז טפראדעב רחיא

 -יוצ ןעוועג זיא סאו ,תקולחמ ענענייא יד ,תקולחמ עטלא ןַא

 .יאמש ןֹוא לח ןעשיווצ םעדכַאנ א ,ךלמה דוד ןוא ?ּואש ןעש

 ירא םעק ערעייא םעלא םעד ןיא אלא רהיא םנעק יוװ

 ?ןעננערב

 םש לעב םוצ רעוואפאק ןמחנ 'ר ןֹופ טפאשרעננעג יד

 םש לעב רעד ךיז טאה לָאטנייא זַא ,ןעוועג טיורג יווא זיא

 ףימ ?יװ רע .,רימ ט'םדור ן"וחופ בר רעד, ;:ןעכורעגנַא
 8 יו ,טינ רהעמ עזַארפ עזעיד זיא ,דילריטאנ ."ןענע'נרה

 טאה ןטחנ 'רד זא ,ךאד רעבַא טזייוװעב יז .,ןעוועג אמזונ

 ןבענראפ יװ זַא ,ױזַא ,טטפמעקענ םָש לעב ןעגענ רעטיב

 טינ ךיז טטה רע יװ ,ןייז טםנעקעג טינ טָאה םש לעב רעד

 -סערג יד וליפא לָאז רע ,טננערטשעגנַא ראנ וצ זיב גידנעטש

 טאה ,ןעלדנאחעב סעקשרנעה ענעדייז טימ ענייז םיאנוש עט

 ךיז ןיא ןעקיטשרעד ןעצנאגניא ראנ טנעקעג טינ ךַאד רע
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו רעצעז ,צ ,ש

 "טנעגריא שטָאכ ,טשרעהעב םהיא טָאה סָאװ ?היפעג סָאד

 .ןע'זמחנ 'ר ןיא ןהעז המקנ עכלעוו

 רעד ןיא ,עדנעגעל יד זנוא טלחעצרעד ,?אמנייא

 רע ןיא .ץעגרע טרהאפ ןמחנ 'ר זַא ,ןעדַאװעג רהאוועג םש
 ףיוא ערייב ןעֶלַאז ייז ידכ ,ןעדחַאפענכַאנ םהיא דלַאב ךיוא

 פעב רעד -- רע יװ יוזא ןוא .,ןעניפענ ךיז אינסכא ןייא

 סנעטצע?פ םעד רע טעװ ,ןעמוק ן"רהומ םעד ךָאנ טעוװ -- טש
 שיפ ןייק ןעבָאה טינ טעװ ן"רהומ רעד ןוא ,ןעסייה חרוא

 .ןעבאה םינּפ-תּפרח םעד ךרוד רע טעװ ,תבש ףיוא

 -עג םולש ךיז ןעשיווצ ייז ךיוא ןעבַאה רעבא ךילדנע

 ,ןעסַאלש

 -נענעל יד זנוא טפחעצרעד -- ןפוא ןעדנענלַאפ ףיוא ןוא
 : ןעמוקענרַאפ סָאד זיא -- עד

 :םש לעב םוצ ןעפורעננַא ?לָאמנייא ךיז טָאה ןמחנ 'ר

 טסייוו וד זַא ,טסנָאז וד סָאו תמא סָאד זיא ,?ארשי ---

 ? ןעשנעמ יד ןופ ןעקנאדעג יד

 : טרעפטנעעג םש לעב רעד םהיא טָאה

 ! אי ---
 --- .טעעי ךיא טכַארט סָאװ ןענעוו ,רימ עשזדגַאז ָאט ---

 .ועפורעגנָא ןמחנ 'ר םהיא וצ ןַאד ךיז טאה

 םיֹוא קנאדעג ןייד ןערירטנעצנַאק טסעוו וד ביוא ---

 ם'םש לעב םעד ףיורעד זיא -- .ןעסיוו ןַאד ךדיא לעוו ,דאז ןייא

 .ןעוועג רעפטנע
 .יױזַא זַאהטעג ןמחנ יר טָאה

 : טהיא וצ ןעפורעגנַא זַאד דיז םש לעב רעד טָאה

 "עג ןיא ריד ייב "היוח, םש םעד טצעי טפָאה וד --

 ,קנַאד
 :ן"רהמ רעד ןַאד םהיא וצ טנָאז
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו רעצעז ,+ ,ש
 א א א א יא א

 ,ןעמַארטעג טסָאה וד סָאװ ,רעדנואוו רעד זיא טָאװ ---
 .ןעטכַארט טָאג ןעגעװ נירנעטש ךאד ףרעדעה ךיא

 "יו -- טרעפטנעעג םש לעב רעד םהיא אה = 4449 ----

 ױַאד טסלָאװ וד .ןאראפ רעבַא ןענייז תומש ערעדנעג ?עיפ

 .ןעביילקסיוא ערעדנא עלא יד ןופ םענייא שוועג טנעקעג

 ,טש לעב םעד ןעבענעג טכערעג ן"רהמ רעד ןַאד טאה
 ענערישרעפמ ןענעװ ןעכערפשענ ןיא ייז ,ןעבאה םעדכטל ןו

1 

 םיבהוא ןוא םידידי עסיורנ ייז ןעגייז א ןטר ןופ

 .ןעבילברעפ

 -ףניירפ רעייז זיא ןמחנ יד ןֹופ טיוט םעד ךאנ ךיוג זו

 ןענעלפ ךָאנ ןַאד ךיוא ,ןעדאוועג ןעסירעגרעביא טינ טכש

 .ןערעדנא םעד ןענעוו רענייא ןעמכארט ןוא ןעקנעד ייז

 טלהעצרעד --- = ן'כאנ גאטייב תבש - ,לאוכנייא

 יו ,ןצנעלוצ ןעננאגעג ךיז םש לעב רעד זיג -- ערנענעפ יד

 טאה םורָא עד וטש א ןיא .זעװעג זיא רענייז רענייטש רעד

 םהיא וצ ןיא יורפ ןייז .,טרעהרעד זעיירש םש לעב םעד ןעמ

 יפיוא ףָאכש ןופ םהיא טצה ןוא ןעפטלעגוצ ךינ רעד היו

 םורא טונימ רַאּפ ַא ןיא רהחיא וצ ךיז רע טָאה ..טלעוװעג

 ךימ טסַאה וד סָאװ ,זאהפענ טונ רחעז טסָאז יז =

 "עג ןעוועג ךיא טלַאװ ,טינ ןעו .טסעוװענפיוא ףָאלש ןוכ

 ןעברגמש

 ןוא "אירבח, יד ןעטורעננעמַאזוצ סלאמאד טאה רע ןוש

 ,רעמוקעגר ואפ זיא םחיא טימ טצו ,טלחעצרעד יז

 "נא גנולהעצרע ןייז רע טָאה -- ,ךאד טסייוו רהיאמ

 הרו עי -הנומש רעליטש רעד ייב תמש עלא ז8 -- ,ןעביוהעג
 לעפיה ן'פיוא םידוחי ךרוד טהענ חמשנ ןיימ ןעוו ,ףפסופ ייב

 ,העז ךיא ןוא םינוילעה תומלוע יד ריפ ןעפ טזייוו ,ףיורא



 ביטדסשדלעב לארשי 'ר = רעצעז .צ ,ש
יי א

 טא 
 יה דריידל רשי

 לש הבישיב ןעגנערברעפ ןוא ןעציז תומשנ עגילייה יד יוװ

 תודוס ןיא ןוא הרותה תשרּפ רעד ןיא קסוע ןענייז ןוא חלעמ

 "רָאד ןענרעל וצ ןוא ןערעה וצ רימ טביולרע ןעמ .םינוילעה

 וצ ,טלעוו רעד ףיוא םעדכַאנ ןעבעגרעביא סעלא ןוא ןעט

 וָאז ךיא סָאװ ,הרות רעד ןיא .רוד ןיימ ןוט ןעשנעמ יד

 ,םעלַא םעד ןופ לעסיבא רעביא ךיא בינ ,תודועפ שלש ייב

 ייב ןערחגי עלעיפ ןיוש ןענייז .ןעטראד ןערעל ךיא סָאװ

 "יימ דניירפ םעד ןהעז וצ שינעקנעב ןיא ןעגנטנענקעווא רימ

 רעווַאסאק ןמחנ 'ר ,טָאנ ןופ ןעטלהעוורעדסיוא םעד ,םענ

 ךיא .יחצנה םלוע םעד ףיוא טוחט רע סאוו ,זעפיוו וצ ןוא

 "עג טינ הטשנ ןיימ ןופ ןעטבעילעג םעד זלא רעבא בָאה

 ,עניימ םידוחי יד ןיא ןעטעבעג ךיא בָאה .ןעניפעג טנעק

 ןאווא ,ץַאלּפ םוצ עניימ המשנ יד ןעננערבפיורא לָאז ןעמ

 טינ גנַאלרעפ ןיימ רעבא טָאה ןעמ .ךיז טניפענ ןמחנ ר

 .ןערָאװעג ןעבעגעג טינ שינעבױֿפרע ןייק וןיא םע .,טליפרע

 חכזמ רימ לָאז רע ,סלָאמַאד טָאג ןעטעכעג רךיא באה

 -ָארקעג הבושת א ךיא באה ףיורעד קידצ םעד זהעז וצ ןייז

 םע ךיא בָאה .ןעכַאמ ,רע יוװ ,םידוחי עניווַא לאז ךיא ,ןעד

 "עז עכילקערש א יוװ ,ךיא באה .טכאמענ םידוחי יד טנייה

 תומלוע יד ןיא ץַאלּפ םעיינ א ףיוא ןיב ךיא .והעזעג גנוה

 עניוזַא ךיא בָאה ןעבעֿכ ןיימ ןיא .ןעמוקעגנָא םינוילעה

 דלָאגניג ןוא דלַאג ןופ טיובעג ,ןהעזעג טינ םינינב ענחעש

 ןיא .ןעטינשעג ריּפס ןוא דפונ ןופ רענייטש ערעייט ןופ ןוא

 םישרדמ םיתב רעטרעדנוה עלעיפ ךיז זעבאה ןעצאלַאּפ עלא יד

 ,גנעל רעד ןיא זעוועג סיורג רעיוהעגנוא ןענייז עכלעוו ,ןענזפעגנ

 .ךיוה רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא

 "דימלת טימ לוט ןענייז םישרדמייתנ עלא יד ןוא

 "םיוא םיחלא ךאלמ א יוװ טָאה רענייא רעדעי .זעוועג םימכח

 . וארקמ רענייא רעדעי ,טנערעלעג חרות זעבַאה יז ןוא ,זהעזענ
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר יעצעז .צ+ .ש

 םידמול ןענייז ייז ןעשיװצ ןוא .הדגא ןוא ארמנ ,חנשמ
 .טנערעלעג הרותה תודוס יד ןעבָאה סָאװ ,ןעוועג םינלפומ
 -יומ יד ןיא תוחבשתו תוריש ,םילהת טגָאזעג ןעבאה ענינייא
 .םישרדס יתב עלא יד ןיא רעדנעזיוט עילדנחעצ ןוא רעדנעז
 -וט ןעסיורג םעד ןופ ןעראװעג ןעקַארשרעד קרַאטש ףךיא ןיב
 -ענ טייוו ןוא םייוו רחעז ךיז ןעבאה תולוק יד םורָאװ ,?עמ
 ,וענַארט

 : טנערפענ ךיא באה
 ערעיײט עלא עזעיד סא סע ןעננַאלעב ןעמעוו 'וצ ---

 ? חורצוא

 : טרעטטנעעג רימ ןעמ טָאה
 רענילייה רעד ,טָאנ ןופ רעטבעילעג רעד ,דיסח םֹוצ ---

 ,רעואמאק ןמהחנ 'ר
 םורָא טָאה ,ןעמוקענוצ חציחמ ןייז ֹוצ ןיב ךיא זא ןוא

 ,יװַא ,טנערבעג רעייפ"םאלפ רעטיור וע רעלעדע ןַא םהיא
 טנעקעג טינ טייקלעה עסיורג יד ןעבאה עניימ ןעניוא יד זַא
 -בָאנ .ןעראװעג דנילב טינ רעיש ןיב ךיא הא ןעטלַאהסיוא
 -םטיוא רע טָאה ,ןהעועג םינּפ לא םינּפ םהיא ךיא בָאה םעד
 ןיא ןָאהמעגנָא ,ךילקערש רהעז ,םיקלא ךאלמ א יװ ,ןהעזעג
 םאק ן'פיוא ןוא  ,?עמיח רעד יו ,טניישעג םָאה ןוא ,ןעּסייוו
 -עג ןוא טצנאלנענ טָאה סָאװ ,ןעגָארטעג תילט א רע טאה
 ,ןעטייווצ םעד זיב טלעוו קע ןייא ןופ ןעטביול

 :ןעטורעננַא םהיא ֹוצ ךיז ךיא באה
 ןופ רצוא רעצנַאנ רעזעיד טא סע טרעהעג ןעמעוו ןיצ

 ץניליה עלא ענעי טא סע ןענייז רעו ? חומשנ ענילייה
 ? םירבח

 : טרעֿפטנעעג רימ רע טָאה
 ראה ךיא סָאװ תומשנ יד ןענייז טאד ,רעדורב --

 עלעימ ןענייז ייז ןעשיוצ .ןעבעק ןיימ ייב ןעוועג ןקתמ
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 בוטיםשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 טא =

 ןעבָאה ייז ,ןעוועג םירומג םיקידצ אקוד ןענייז סָאװ ,זאראפ

 םעד ייז ךיא ,בָאה .טסואוועג טָאג גיטכיר ףיוא טינ רעבָא

 רעדיװ ןענייז ייז ןופ עגינייא .ןעזיוועג רשיהו בוטה ךרד

 בטומ? ריזחמ ייז ךיא בָאה .זעוועגנ חרותב םינלפומ םידמול

 "עג םירומג םיעשר ךיוא ןענייז ייז ןופ עלעיפ ןוא .ןעוועג

 עטוג עניימ םימ ןוא .םיגונעת ילעב ןוא הריבע ילעב ,זעוו

 ,ןויוב ןהַא ,טדערעג דובכ ךרדב ייז וצ בָאה ךיא סָאװ ,דייר

 טצעי סע ןעגאז ייז .ןעװעג בטומ? ריזחמ ייז ךיא בכָאה

 ,םיקו יח לא םוצ ןעגניז ןוא ןעביול ןוא םילהת

 .:טנאזעג רעטייוו רימ וצ טָאה רע ןוא

 ,יחצנה םלוע םעד ףיוא ןייז רימ טימ טסכיוו וד בוא

 ,ךאלמ םוצ המשנ ןייד רעביא ביג ,זויֿפעה םלוע םעד ףיוא

 ףיוא טוט ןעביילברעביא ףוג ןייד טעװ ,עודי ריד זיא סָאװ

 םידוחי ןעכַאמ ַאד ןעלעוו ריד טימ דיא ןוא ,?פשה טלוע םעד

 רימ ןעוו ,ןַאהט ןעגעלפ רימ יו יוזא ,םלוע לש אנובר םוצ

 רעד טעװ רשפא ןוא .זעווענ לפשה טלוע םעד ףיוא ןענייז

 רעד לאז סע ,זנוא בעילוצ תוכז א ןייז 5גלנמ רעטשרעביוא

 "רעפ יד ןעפלעה וצ ,ןערעוו הלנתנ ןעטשרעביוא ןופ ןעליוו

 טנעלענבא ץק רעד טעוו ךַאנ ןענַאװ זיב םורָאװ ,ענעסיוטש

 וד סאו ,סָאד .ןייז חיורמ ןופרעד דָאנ טסעוו וד .זערעוו

 ןעמאזוצ ךיא לעװ ןַאד .ןהעז טינ תומה דאלמ םעד טסעוו

 ריד ןערהיפ םיקידצ יד ןופ תומשנ עגירעביא עלא יד טימ

 ריוא טעװ סע ןוא ריד רַאפ טיירגעגנָא זיא סָאװ ,ץֵאְלּפ םוצ

 .וערעוו הרובח א יחצנה םלוע םעד ףיוא

 : ןעפורעננַא םהיא וצ ןַאד ךיז ךיא בָאה

 ,ליו עניימ המשנ יד זַא ,זַאהט רעבָא דיא לָאז סָאװ ---

 "ראד ןופ םורָאװ ,ןעדעוו ןעבארגעב לארשי ץרא ןיא לָאז ךיא

 "עירשענ טהעטש סע יװ ,זעבַאה הילע ןַא המשנ יד ןעק ןעט

 .עודי זיא סע יװ ,זעב
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 ףוט-םש-לעב לארשו 'ר ועצעז ,צ ,ש

 : טרעטטנעעג ףיורעד ןטד רימ רע םָאה
 ץרַאפ ץוח ןיא טסעוװ וד זַא ,ןייז ןעסיוו טסלָאז וד ---

 הבישי רעד ןיא לָאמ עגינייא סע בָאה ךדיא םורָאװ ,ןעברטטש
 .חלנמ טינ טצעי ריד ךיא ןעק םעט םעד .טרעהעג הלעמ ?ש
 -עב ףוג ןייד ןיא ךָאנ זיא המשנ ןייד סָאװ ,רַאפרעד ןייז
 -עב ןעבלעזמעד בעילוצ זיא רימ ףיוא ךיוא םורָאװ ,טפעה
 .ץראל ןייה ןיא ןעברַאטש וצ ןערָאװעג רזננ םעט םענעטלאה
 יו ,ןעבעגרעביא ךאלמ םענעי טא המשנ ןייד טסעװ וד עוו
 .ןערעוו רחאלק סעלַא ריד רַאפ טעװ ,ןעסייהעג ריד בָאה ךיא
 ןב ןיימ ןעגעו טלחיפעג שינעמעלק םיורנ רעבא באה ךיא
 לָאז ךיא ,םעד ןהִא ןעברַאטש וצ ,הדיחי תב ןיימ ןוא דיחי
 ךיא ,םעד ןהֶא ,ןעזָאלרעביא הכרדה ןוא האוצ ןיימ ייז רַעַּכ
 .ןעפערט טפנוקוצ רעד ןיא טעװ סע סָאװ ,ןעגָאז ייז לאז
 ןיא רימ ייב ןעמוקע;ראפף ּפמַאק רעסיורג ַא סלאמַאד זיא
 ךעדָא ,ןעסייהעג רימ טָאה רע יו ,ןָאהט לָאז ךיא וצ ,קנארעג
 ,ןהענקעװַא טלעוו רעד ןופ ןעשנעמ עלא יו לאו ךיא

 .ןענאטשענוצ רימ וצ ץלַא ךאנ זיא רע ןוא
 ןיא ןוא ןעיירש וצ ןעביוהעגנַא רעטיב ןַאד ךיא בָא;

 בא ךיז ףראדעב ךיא סָאװ ,ןעכארבעגסיוא ןייוועג סיורג ַא
 ןופ ןוא רעטנַאט ןוא ןהוז ןיימ ןופ ,יורפ ןיימ ןופ ןערייש
 ןיימ ,תמא .םירבח עניימ ןופ ךָאנ טרפב ,לעקינייא ןיימ
 ןעוו .ןעדנובעגוצ ףונ ןיימ וצ ןַאד ןעוועג ץלַא ךאנ זיא חמשנ
 ,טקעוועגפיוא ףַאלש ןופ ךימ טָאה סָאװ ,רעבא יורפ ןיימ טינ
 רימ טָאה ן"רחמ רעד יו ,ןָאחט וצ טַאװעג העדב ךיא באה
 חמשנ יד ךיז טָאה ,רעבָא ןעיירשעג ערהיא ךרוד .ןעסייהעג
 ,((* טרהעקעגמוא ףונ םוצ קירוצ

 ףמכלו דומלל תושר יל םינתונו םינוילעה תודוסב ההותח תשרפב םיקסועו הפעמ לש הבישיב םיבשוי תומשנו םינוילע תומלוע יל םיארמ םידוחיב יחמשנ תולעהב ,שחלב ףסומ תלפתב תבש לכבש ,םתעדי אלה (*
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 בוט"םשי-לעב לארשי 'ר ועצעז .צ ,ש

 םינש המכ םנֵמֶָא .תישילשה הדועסב הלגמ ינאש תצקו ילינ ינבל ז"הועב
 אֹוה המ ,רעבֹוסאק ןטחנ 'ה ,הרותב ידידי תא תוארל םיעוגעג יִל ויה
 םידוחיכ יתלאשו ,ישפנ הבהאש תא יתאצמ אלו יהחצנה ןוילעה םלועב
 תנתינ אל יכ ,יתענה אלו ל'גה דיפחה לש ותחונמ םוקמל יתמשנ תולעהל

 יתלבס| .לידצה תא תוארל ינכויש איהה תעב 'ה לא ןנהתאו .תושר
 ןמכ יתיארו ,םויה יתישע הכו ,ול םימודה ,הלאכ םידוחי תושעל הבושת
 יתיאר אל ימימו םינוילע תומלועב שדה םוקמל יתאבו הארונ הארמ
 ,םתרזג ריּפס ,ךפונ ,רקי ינבאמו ןפמו בהומ םיראופמ םינינב ןתוא
 והארמ דחא ?2 .ח"ת ס'אלמ םישרדמ יתב תואמ הסכל םינוכנ הפמחו
 ארמנו הנשמ ,ארקמ א"ג הרות םידמופל םהו ,םיהלא ךאלמ הארמכ
 סירמוא םהמו .,הרותה זװודות םידמול םינלפופ םידמול םהמו ,הדגאו
 ותלהבנ .םישרדמ יתב ;כב תובברלו םיפלאל תוחבשתו תוריש םילהת
 ? הלאה תודומחה ימל :'תלאשו .קוחרמל דלה םלוק יכ ,םיארוקס לוקמ
 יכ היהו .רעבוסאק ןמחנ ר"ה 'קה 'ה דידי דיסחהל אוהש ,יל ובישהו
 והכש טעמכו .חצחוצמו ןֹוצ ביכס הנונ שא תבחלכ הנהו ותציחמל יתאב
 םיהלא ףאלמ הארמכ והאדמו םינּפ לא םינּפ ויתיארש דע תוארמ יניע
 קיהבמ ושאר לע תילטו איקרה רחווכ ריהזמו םינבל שובל ,ראמ ארונ
 תומשנה הלאה לכ ימק :וילא יתרמאו .ופוס דעו םלועה ףוסמ ריאמו
 ידועב סתֹוא יתנלתש ,זומשנה ןלא :יל רמאו ? םירבחה ?כבש
 יתירוהו ותמאל 'ה תא ֹועדי א? ךַא ,םירומנג םיקידצ םהמס שיו .םייחב
 ,הרותב םיגלפומ םידמול ויהש ,םהמ שיזו .רשיהו בוטה ךרד םהל
 ילעבו הרבע ילעב ,םירוטנ םיעשר ויחש םהמ שי .בטומל םיתרזחהו
 ױע ,ןויוב אלב ,רובכ דרדב םהל יתרבדש ,םיבוטח ירבדבו ,םיגונעת
 יח לאל םירמומו םיחבשמ ,םילחת םירמואש םהו .בטומל םיתרזחהש
 ןוילעה טָכוע ,יחצנה םלועב ימע גתויהל הצרת םא ,דוע יל רמאו !םייקו
 ילואו .?פשה םלועב ונייהשכ ,ונישעש ומכ ,ה"בקחל ךתמשנ רוסמ ,הזה
 יתמ דע יכ ,םיחדנ עישוהל ןוילעה ןוצר הלגתיש ,ונידי לע תוכז ?גגני
 ואו .תומה ףאלמה תא הארת אלש ,הוב חיורת דועו ..תואלפה ץק
 היהתו ,ךל ןכומה ,םוקמל ףתוא ןיכילומ םיקידצה תומשנ ראשו ינא
 תויהק הקשח ישפנש ,השעא הס :1ל יתרמא ,יחצנה םלועב םג הרובח
 :יִל ךמא ? עודיכ ,בותככ ,הילע המשנל שי םשמ יב ,לארשי ץראב רבקנ
 םעטהו ,הלעט לש הבישיב םימעמ המכ יתעמש ףכ יכ ,ל"וחב תומתש ,עד
 רוגנ ילע םג יכ ,דפונב הרושק ףתמשנש רחאמ ,תולגל תושר יל ןיא
 .לב ףל עדװוי זַא ,דתָמׁשִנ רוסֿכת םאו .ל"וחב תומפ םומכה םעטמ
 יחמשנ רוסמ7 דאמ הקשח יִשִפִנ ,שודקה ויּפֿמ םיאצוי םריבדה יתעמששנו
 תומל יתדיחי יתבו ידיחי ינב לע םיעוגענ יל ויה ךא ,עודיה דאלמל
 התיהו0 .םימיה תירחאב ה"ליש המט םהל דינהל ,תונהנהו האוצ ילב
 דאה ?כ2 תדוקּפ םא וא ?"נ2 תושעל םא ,יתבשחמב הלודנ המחלמ
 יתריטפ לע החלודנ היככבו רמ לוקב יתלעצ .ראמל יל רצפהו ,ילע דקּפי
 יזמשנ ןיידע התייה םנמָא .ילינ ישנאמ טרפכו ידכנו יתבו ינבו יתשאמ
 יתעד התיה ,יתנשמ יִתֹוא הריעה היחת יתשא תנאש אל םאו יפונב הרושק
 יתמשנ הרוח התקעצ לדוג תמחמ ךא ,ל"נכ ?ועפלו ?"נכ םלועה תונקפ

 ,י?ווגכ
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 ףבומ"טש-לעב לארשי 'ר ױעצ עז .צ
 .נוסיפהביסייוישנ

 א

 ."םייחה רוא ,, רעד

 בא טלַאק ןוא ץרוק רַאג טפָא רהעז םהיא רעבָא טקַאה ,העגכה ןוא טקעּפסער ןעטכערג םעד טימ טסוּפ ןעדעי ןעגעו טדער רעכלעוו ,"םירגמיירּפ, רעד -- .רע יװ ,גנונניימ רעדנא ןא ןעבַאה ןעגַאוװ טעװ סָאװ ,םענייא ןעדעי תוללק טימ רע טליש םירפס ענייז ןיא --- .חישמ זיא רע זַא ,טביולנעג טָאה רע --- ,טמַאהלעבַאפ זיא דיז ןיא ןעביולג ןייז --- .המשנ ןייז ןיא ?יטס ןעטיירב ןוא םענהעש ןוֿפ ןַאֿפ א -- ."םייחה רואָ; ןופ טייקכילנעזרעּפ ענילרעדנואמ יד

 -יורג רעד לארׂשי ץרא ןיא טבעלעג טָאה טייצ רענעי וצ זוא
 ריז רַאפ טָאה רעכלעוו ,רטע ןב םייח 'ר ,?בוקמ ןוא ןואנ רעס
 רפס ןייז ךרוד ןעברַאװרע טייהטמהירעב עכילברעטשנוא
 ןיא םהיא ןענעוו ןענייז סע .הרות רעד הוא "םייחה רוא,
 ןערעדליש עכלעוו ,,ןעבילבעג ןעדנענעל עגילהעצנוא קלאפ
 ןוא ?בוקמ ןעסיורג ןוא ןעשנעמ ןערַאברעדנוַאװ סלַא םהיא
 -- ,םיובנענייפ רעד ףיוא ןייז רזוג טנעלפ רע , .תפומ לעב
 טכורפ ערחיא ןנעלפ --- עדנעגעל יד םהיא ןעגעוו טלהעצרעד
 ןייק לָאמנייק טָאה רע ."ןערעוו טלעדנַאװרעפ ביוטש ןיא
 ןיא ,טכעניזומת עצרוק יד ןיא ןליפא ,טכַאנ עבלַאה עצנַאג
 -ךעפ לייחט ןעטסערג םעד טגעלפ רע , ,טכארברעפ טינ ףָאלש
 םעד ףיוא ,חנמלא השא ןא יו ,זענייוו ןוא ןענַאלק ןיא ןעגנערב
 טימ רע טגעלפ טייצ עגירעביא יד ןוא ,שדקמה תיב ןברוח
 ."ןענידנערעפ דומלת ןענרעל

 -נעזרעּפ עטסגידריווקרעמ יד זופ רענייא ןעוועג ןיא רע
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 . םוטימשילעב לאושו 1 2 ףַצצעו .צ .ש

 זיא רע .טנַאמרעפ עטכישעג עשידיא יד ּפָאװ ,ןעטייקכיל

 טָאה ןוא ,עיזַאטנַאפ רעטצינערגעבנוא ןא ןופ ןאמ א ןעוועג

 ןייז ןיא ןוא המשנ ןייז ןיא ?יטס ןעטיירב ןוא םענהעש לעיפ

 -ניא גידריוקרעמ רע זיא סרעדנוזעב ..טנַאמרעפ ןעביירש

 נידנעטש טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ןַאט םעד טיִמ טנאסערעט

 עכיוה ענידלַאװג ַא ךיז ןעגעװ טָאה רע ,ךיז ןענעוו טדערעג
 טייקסיורג ןייז ןיא ,ךיז ןיא ןעביולג ןייז .טםאהחעג ננוניימ

 טָאה קלאפ סָאד .טפַאהלעבַאפ ךילקריוו זיא ,טייקגילייה .ןוא

 טייקגילייה ןוא טייקכילטעג ןייז טגרַאקעג טינ ןעברַאפ ענייק
 ,ןָאהטעג סע ןעבָאה ערעדנא יוװ ,רעבא רהעמ .ןערעדליש וצ

 טדער ,טעמכ ,הרוש רעדעי ףיוא .,ןַאהטענ סע ןיילא רע טָאה

 שרוקה חור םעד ןהֶא .ץלא שדוסה חור ןופ ןעמאנ ןיא רע

 ,רענייז גנוניימ רעדעי ףױא .טינ רהיר ןייק ךיז רע טיג

 דלַאב רע טננערב ,סיֹורא טנָאז רע סאו קנאדעג ןעדעי ףיוא

 זיימ טָאה שדוקה חור רעד, .שדוקה חור ןופ חמכסה יד

 ייב ןעק ןעמ סאו ,עושרפ א ןוא -- טלהארטשעב קנאדעג

 תוארמ האראו םימשה וחתפנ;/ .ןעניפעג לארעביא םהיא

 ךיא ןוא טנעפעעג ןעלמיה יד ךיז ןעבָאה סע -- "םיחלא

 -ןיוא זיא --- ןהעזעג ,זעזיוועב ךימ טָאה טָאג סָאװ ,סָאד בָאה

 טציל ןייק טימ טינ םהחיא ייב ףראדעב ןעמ סָאוװ ,עוארכ א

 טזאװעג תמא ןייז טָאה רע ןעו ,גידנעטש ןוא ןעכוז

 זעמ טָאה ?עמיח ןופ זא ,טלחעצרעד רע טָאה ןעגניווצפיורא

 ,םהיא טימ זיא תמא רעד זַא ,ןעווענ עידומ םחיא

 רָאג סעלַא סָאד טָאה רע סָאװ ,זיא טנאפערעטניא ןוא
 עניױזַא ףיוא וליפא טריציטקארּפ בשטשסַאמ ןעטיירּב א ףיוא

 ונעננַא טינ ךילנהעוועג זיא סע ואווא ,ןעפַאש ןופ רעדלעפ

 "שרוקה חור, ןֹופ ןעמאנ ןיא טלעוו רעשידיא רעד ןיא ןעמ

 ענױזַא ףיוא ךיוא ,ןעציטש וצ ךיז ןעלמיה יד פיוא ,ןעדער וצ

 ךיז טבורפ לעמיה ןופ לוק'תב א ליפא ןעוו סָאװ ,ןעמיבעג
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 בוט-סשילעב לארשי 'ר רצצ;/ .צ+ .ּׁש

 ,ןעשימניירא םי תוירחא םענענייא ןייז ףיוא לָאמַא ןעטרָאד

 ףאה ןרעד ןייז לאז רע ,ןענגאז וצ טינ םהיא ךיז ןעמ טסחעש

 .ןעטלַאה לעמיה םעד

 זעה לעמיה ןיא טָאנ טיפ רדפכ טָאה "םייחח רוא , רעד

 יז ."הלננ, ןיט ךיוא רָאנ 7 ר ןיא ךָאנ םינ טרער

 'עטסאראפ םעקנדאטפ 8 טָאה רע  .הכלה ןוא תודמול ןיא

 רעד ןענעוו ןיילא ןטארעג רעד ראנ ןיוש .טגאמרעפ ךירטש

 טפטשרענגעג ש ףיוא ךיז לאז גנוניימ ןייז זַא ,טייקכילנעמ

 גיומיטש רעדטגערעגאי וא ןא ןיא םהיא טָאה .,,ןעסױטשנַא

 רָאֿפ טפטסעקעג ןוא טכאקעג ךיז טאה רע .טכארבעגנניירַא

 ףעננעג 8 ריז ראפ טאה רע רעדייא ךאנ ,גנוניימ ַא רענייז

 .ןהעזעג

 םירמס ןיא ךיוא יװ ,םירפס ענייז וצ תומדקח יד ןיא

 טעװ םגו ,םענייא ןעדעי תוללק עטיוט טימ רע טלעש ,זיילַא

 סע ןעכלעװ ןימ םהיש טימ גימיטשניוא טינ ןייז וצ ןענאוו {

 טעלא ןיא םהיא טימ 6 ןעמ ,טרעדַאֿפ רע .טקנופ זיא

 טא ,סכרירש ןוא טנאז רע סאו ,טעלַא םורָאו ,ןעמיטשנייא

 "ענג הרוננח יפמ | טא ּטע יו --- ,רע טרעכיזרעפ --- ,ךיילג

 .ץטיה ןופ המכסח יד רע טאה סעלא ףיוא ןערָאװעג טנָאז

 רעד ףךרוד יש ענייז גנוניימ עדעי ,רענייז קנאדענ רעדעי

 ,ןעטוקעג תולנתה ֹוצ שדוקה חור ןופ העּפשה

 ףיוא "םייה ץסח, 789 ןייז ןיא ךיז רע טרהיפ ױזַא טָא

 ,"תבש , תכסמ

 ףיוא ךיז ןעגעש רע טדער ןאט ןעבלעז םעד טיס ןוא

 ."העד חרוי, רעד ףיוא "ראות ירּמ , רפס ןייז ןיא

 טייװ יא רע זיג ךיז ןענעוו גנוניימ רעכיוה ןייז ןיא

 עשיריא יד טעװ רע וא .שביולגעג לָאה רע זא ,ןעגנאגרעד

 וטש -- םשה חישמ .תישמ יא גע זַא ,ןעגנערב הלואג
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 בומ-םש-לעב לארשי 'ה רעצ טז א
 יי

 טגָאז --- םייח ןעמַאנ ןייז זיא ,טָאג ןופ חישמ רעד -- ,םייח

 .(* "םייחה רוא, שוריּפ ןייז ןיא טרָא ןייא ףיוא רע

 ,ןעמוקעג לארשי ץרא ןייק זיא רעװַאטוק ןושרג 'ר ןעוו

 "ייז ןיא .טבעלעג טינ רהעמ ןיוש "םייחה רוא ,, רעד טָאה

 רע טביירש ,םש לעב םעד ,רעגָאװש ןייז וצ ףעירב ַא םענ

 | : סעדנעגלַאפ

 טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא .רענַאװש רעטבעילעג ןיימ

 רימ וד טסאה ,ןעוועג הציחמ ןייד ןיא ןיב ךיא ןעו :סעּפע

 יו ,טסייג ןייד טימ ןחעזעג טסַאה וד זַא ,טנַאזעג לָאמנייא

 ,ךיג ,ןטא לָאז יז ,םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא םכח רעסיורג ַא

 ,:ערעװ טלעטשעגפיוא ןוא טיובעגפיוא ןעטייצ ערעזנוא ןיא

 שטָאכ ,ו'חישמ ןופ ץוצינ א זיא רע ןוא ,ברעמ תנידמ ןופ

 רעסיורג א זיא רע זא ןוא -- ןופרעד טינ טסייוו ןיילא רע

 ,וינע רעסיורג רעד יװ ,ןעקרעמעב וצ ַאד זיא טנאסערעטניא (*

 םעד םימ ןעמאזוצ "ראות ירַּפ , םעד טלעדנַאהעב ,"םידגמ ירפ, רעד

 טרעװשעב רע עכלעוו טימ ,ענייז תומרח ןוא תוללק עלא יד ךַאנ רבכחמ

 טָאה "םידגמ ירַּפ, רעד ןעלעטש ןענעג טינ םהיא ךיז לָאז ןעמ ,ןעדעי

 לאו רעכלעוו ,רוטארעמיל רעשינבר רעד ןיא ךיז וצ ןעטייוצ ןייק טינ

 סמוק סע ןעװ ,הענכה זוא תווינע ןיא ןעכיילגרעפ םהיא טימ ןענעק ףיז

 יד ןופ ןעמעו .לפוּפ רעדא ןואג ןעכלעווידנעגריא ןענַאמרד וצ םהיא

 עבלעוו ,עניוזא ליפא ,ענַאמרעד טינ לָאז רע םינואג רעדַא םיקסוּפ

 רע עכלעוו ,עניוזא וליפא ,עוװעג ןעסָאנעגטיײצ ענייז ,טעמכ ,ןעניײז

 דשפא ןענייז סָאוװ ,עניוזַא ,ןעטכארטעב טנעקעג םירנח ענייז סלא טָאה

 טוהט ,ןענאטשעג תופירח ווא תונואנ ןיא םהיא ןופ רעגירעדינ ?עיפ

 ןעטנַאמרעד ןעדעי ראפ ןוא ,ץרא ףרר ןוא דובכ סיורנ טימ סע רע

 .םיחבש ןוא ןעלוטיט ןופ לעטעצ ןעגנאפ א רעהירפ רע טליש ןעמָאנ

 סלוחמ םיקסוּפ יד ןופ םענייא טימ לַאמט סיוא םהיא טמוק סע ןעוו ןוא

 רעהירפ דיז רע טלַאה ,םינורחאבש ןורחא ןא וליפא ןייז רע נעמ יז

 ןוא ןעקוב ןוא ןעהינק ןייא ןיא דיז רע טלַאה ,ןערעפטנערעפ ןייא ןיא

 "יוא יד ןיא קרַאטש רעבירעד דיז טפראו סע .ךיו ןעגידלושסנע ןיא

 *עצ םהיא טימ .,"ראות ירּפ; םעד טלעדנַאהעב רע יו ,ןפוא רעד ןענ

 -נוא ןייז סיוא רע טקירד לָאמ ןעדעי .םינ רָאנ דיז רע טעינַאמער

 סעּפע ,יירפ יױזַא ייברעד דָאנ סע טוהט ןוא םהיא טימ טיילגימיטשנייַא

 ילעװַא טיײײז א ןיא רעגניפ ןייא טימ ועלעוו םהיא טלַאװ רע יװ ,יווַא

 טיג -- "רעניוזא תוא ןוא רעכלעזא ןמיכ ראות ירפכ אכ?ד,ו .ןעלעטש

 עסיורג טימ רעהירפ לָאז רע ,םעד ענהַא ,בַא גָאז ַא לָאמ עמא ףךיז רע

 ףיוא שטָאכ לָאז רע ,םעד ענהַא ןערילוטיט םייחה רוא םעד םיחבש
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 בוט"םשילעב לארשי 'ד רעצ}ז ,צ ,שי

 טסָאה םעדכַאנ .,יכב לעב א ןוא רתסנ ןיא ןוא הלננ ןיא םכח

 ץסָאה ֹוד ןוא .ט'נ םהיא טסהחעז וד זַא ,טגטזענ רימ וד

 .ןעבראטשענ ןזיא רע זט ,ריד ךדיז טכאד סע זַא ,ןַאד טגָאזעג

 טשיאפעגכָאנ ךיא כַאה ,ןעמוקעג דעדא ןיב ךיא ןעוו ןוא

 וא-פ ןַאמ ןעזעיד יעגעוו טלהעצרעד ריפ ןעט טָאה .םעד ךָאנ

 א .ןעוװעג רטע ןב םייח 'ר זיא ןעמַאנ ןייז ןוא .,תואלפ

 א יקב א ןוא ףירה ַא ןוא דיסח רעסיורג א ןעוועג זיא רע

 םילשורי ימכח עלַא יד ןוא ,רתסנ ןיא ןוא חלננ ןיא רעסיורג

 ,עשנעמ א ןענעקטנַא עּפלַאמ א יו ,םהיא ןענעקטנַא ןענייז

 רע .טלהעצרעד תיאמוו עצנאנ םהיא ןענעוו טָאה ןעמ ןוא

 םימכח ןוא םידימלת עלעיפ טיפ םילשורי ןייק ןעמוקעג זיא

 ןיא םע ןוא .ןעמאזוצ ןעוועג עלא ןענייז ייז ןוא .עסיורג

 ה"ועב ןוא ,ןעוועג תושירּפ ןוא טייקגילייח לעיפ ייז ןעשיווצ

 טָאה רע .םילשורי ןיא ןעוועג םימי ךיראמ טינ רע טאה

 -ענקעווא ןיוש ןענייז רהָאי ףניפ ןוא טכעלעג רהָאי ןייא ךָאנ

 ,טייצ רעד ןיא שממ ,ןערָאװעג רטפנ זיא רע טניז ןעגנַאג

 ."טנַאזעג רימ טסָאה וד ןעוו

 .ןעגערפּפַא םהיא זופ רע סָאװ ,ןערעיודעב ןייז ןעקירדסיוא ןפוא ןעכלעוו

 --- "םידנמ ירפ! רעד -- רע יװ ,ןפוא םעד וטסכיילגרעפ ןוא

 ַא טלעדנאהעב רע יװ ,ןפוא םעד טיס "םייחה רוא, םעד טלעדנַאהעב

 םאד טָאה רע זא ,ןטסלהיפ ,םהיא ןופ ןעטייקכילנעזרעּפ ערענעלק רס

 !עריטסעטַארּפ טלָאװעג םורַא יױזַא טָאה רע .ןַאהטעג ןויפ ַא טימ םעלַא

 :עמיה םעד הכ;חייקספ ענייז ןיא טפור רע יאמא ,םייחהירוא םעד ןענעג

 ןופ טנעמעלע םעד ןענַארסנײרַא טלַאװעג סםָאה רע יאמא ,ףליה ןצ

 רע .ןערעװ ןעגַארטעגנײרַא םינ ףראדעב רע ואוו ,ןעטרָאד טייקכילטעג

 ןופ סעיצידארט עטלַא יד ןעכיירשרעטנוא טלָאװעג םורא יוזַא טָאה

 ןעסיורג טכרעדָאֿפ וד .,"אוה םימשב אל, ןוֿפ "לוק תבב םיחינשמ ןיא,

 יר ייז ףיוא טפָאה וד סָאװ ,רַאפרעד ןעגנוניימ ענייד רַאֿפ טקעפסער

 טיג יז טימ ךיז ריפ ןעליװ רעבָא ראפרעד עקַאט .?עמיה ןופ המכסח

 .ןענעכער
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 בוט"םשילעב לארשי *ר רע צ עד .צ ,ש
 טא.

 .ב

 ךיז לארשי ץרא ןייק טרהאפ םש לעב רעד
 "םייחח רוא , םעד םימ ןהעז

 ,"םייחה רוא; םעד טימ ןהעז ךיז ,לארשי ץרא ןייק טרהָאפ םש לעב רעד
 דלַאװעג טימ הלואנ יד תוהחכ עטגינייארעפ טימ עדייב ןעלַאז ײז
 רע ,ןעװעג ומרמ םש לעב םעד ןעמ טָאה לעמיה ןופ --- .ןעגנערב
 י--- .טכַאמעג גידנעכיוו טינ רעבָא ךדיז טָאה רע --- .ןערדהָאפ טינ לאז
 ןיא רע --- .ןערתַאפרעפ טינ עקַאט רעבָא רע ןיא לארשי ץרא ןייק

  .ןעטוקעג םיײהַא טירוצ רענידעכעק ַא םיוק

 "קַאפ עלַא עזעיד זעגעוו רעבָא טָאה עיזַאטנַאפ-סקלַאפ יד
 ןעזָאלכרוד טנעקעג טינ טָאה יז .ועסיוו טלַאוװעג טינרָאג ןעט

 ןופ ןעבעל סָאד םידעפ עשיראדנענעל טימ טייחנעגעלעג יד

 וצ .ןעדניברעפ וצ "םייחה רֹוא , ןופ ןעבעל םעד טימ םש לעב

 גנורחירעב זיאיסע-רעכלעוו ןיא ןעמוקעג זיא םש לעב רעד
 טשרע ןעצנַאגניא רַאנ טָאה רע וצ ,"םייחה רוא, םעד טימ

 ןענעו ןערעה וצ ןעביױהעגנַא ןעטצעי ןופ טוט םעד ךָאנ

 גיטכיוו טינ םזידיסח םעד רַאפ ןיא סעֶלַא סָאד -- םהיא

 רוד םענעי ןיא טָאה סע סאו ,ןייֵלַא טקַאפ רעד ,ןעוועג

 רעד יו ,טייקכילנעזרעּפ עראברעדנואו ןוא עסיורג אזַא

 ַא עיזַאטנַאפ-סקלַאפ םעד רַאפ ןיוש זיא ,טכעלעג םייחה רוא
 -נענעל ענהעש םהיא ףיוא לָאז יז ,זעוועג ןעדָאב רעגיטסניג

 רוא, םעד טימ ןעמאזוצ םש לעב םעד לָאז יז ,ןעפאש ןעד

 -נַאפ-סקלַאפ יד .,ןעלעטש ןעננוהיצעב עסיוועג ןיא "םייחה

 סָאד ,טייהנענעלעג יד ןעזַאלכרוד טנַאקעג טינ טָאה עיזַאט
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 בומ-םשילעב לארשי 'ו רעצעז ,צ ,ש

 -ךעפ וצ םייחה דוא ןופ ןעבעל םעד טימ םש לעב ןופ ןעבעג
 ,ןעדניב

 ןעפַאשעג עדנעגעל ענהעש עדנעגלַאפ יד זיא םורא יוזא
 ; ןעראוועג

 הלואנ יד ןערהַאו ערעטלע יד ףיוא טָאה םׂש לעב רעד
 טָאה רע ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא טאה רע  .ןעגנערב טלַאװעג
 תוחכ עסיורג ענייז ןיא ,רעהירפ לאמנייק יװ ,ןעביוהעגנא
 ןעגנומיטש עשיטסימ רחעמ ץלא וצ ךיז טאה רע ןעוו ,ןעביולג
 ענעדישרעפ יד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ,ןעבעגעגרעביא
 ךיז ףיוא ןעליופ ןיא ןַאד ןעבאה ןעדיא יד סאוו ,םילובלב
 טינ טאה רע .,ןעגנערב דלאווג טימ ןפ םעד טלַאװעג ,טַאהעג
 ,טגָאועג ?עמיה ןיא םהיא טָאה ןעמ יו ,ןעטראוו טלַאװעג
 טלעװ רעשידיא רעצנאג רעד רעביא םעװ חרות ןייז זיב
 ייב ךָאנ לָאז חלואנ יד ,טלַאװעג סאה רע .ןערעוו םסרפתנ
 עדנע ןַא לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא לָאז .ןעמוק ןעבעל ןייז
 .ןעמרענ תורצ עשידיא יד ֹוֹצ

 טלַאװעג געוו ןעטסרעכיז ראנג םעד ףיוא רעבא טָאה רע
 טייברא ןייז זַא ,ןענעראװעב טלאװעג ךיז טאה רע .ןהעג
 .ןייז ןענעק טינ לאפכרוד ןייק ןפוא םושב לָאז

 א רַאפ ןעמחענ ךיז וצ לאז רע ,ןעסאלשעב רע טָאה
 .רמע ןב םייח 'ר ףתוש

 -אמ םעד ןיא זַא ,ןעוועג רעכיז רע זיא םעד ןיא םורָאװ
 ,ןעמוקנעמַאזוצ םייחה רוא םעד טימ ךיז טעוו רע סָאװ ,טגעמ
 .ןעמוק הלואנ יד זומ

 ןעוועג זיא חמשנ ס'םייחה רוא ןופ שרוש רעד םוראװ
 המשנ ס'םש לעב ןופ שרוש רעד ןוא דקמח דוד ןופ "חור , ןיא
 ,רלמה דוד ןופ "שפנ , ןיא ןעוועג ןזיא

 ףארשי ץרא ןייק ןערהאפ טלָאװעג םש עב רעד טאה
 רשקתמ ךיז ןעלאז ייז ידכ ,"םייחה רוא, םעד םימ ןהשו ךיִז
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר יעצעז .צ .ש

 דוד ןופ המשנ עצנַאג יד טעװ ,"חורב שפנ ,,זעמאזוצ ןייז

 טעוװ ,ןערעוו הלגתנ סלַָאמאד ץנַאלנ ןעלופ רחיא ןיא ךלמח

 .ןעמוק הלואנ ע'תמא יד ןענעק ןַאד

 רוא, םייב טנערפעננַא ךיז םש לעב רעד ןַאד טָאה

 ןערחַאפ לֵאֹז רע וצ ,ןושרנ 'ר רעגַאװש ןייז ךרוד "םייחה

 .םהיא טימ ןהעז ריז ?ארשי ץרא ןייק

 םחיא לָאז רע ,טרעפטנעעג םייח 'ר םהיא טָאה ףיורעד

 טהעז רע ןעוו ,סלַאמאד ךיז ראפ טהעז רע וצ ,ןייז עידומ

 ענייז םירבא עלא יד ,לעמיה םעד ףיוא סנייז טלַאטשעג סָאד

 -ניא טינ םחיא טהעז רע רעדָא ,עימאנאיזיפ עצנַאנ ןייז ןוא

 .ןעצנאג

 טינ טהעז רע זַא ,טרעפטנעענ םחיא טָאה םש לעב רעד

 - .סעטאיּפ ענייז

 ןייק לאז רע זַא ,טרעפטנעעג ןַאד םייח יר םהיא טָאה

 ןייז טסיזמוא ןייז טעװ סע םורָאװ ,זעדחַאפ טינ ?ארשי ץדוא

 .החרט

 םייחה רוא ןופ ףעירב ןעזעיד רעבַא טָאה םש לעב רעד

 .ןעגנַאגעג ןערָאלרעּפ זיא ףעירב רעד ,ןעטלַאהרע טינ

 -טימ טָאה ןוא טזָאלענ געוװו ןיא םש לעב רעד ךיז טָאה

 ייז רעביירש םעד ןוא לעַדא רעטכַאט ןייז דיז טימ ןעמונעג

 -עג טינ רהעמ סלָאמַאד ןיוש טָאה יורפ ןייז .יבצ 'ר םענ

 ךב רעד ןוא .י"קת רהאי ןיא ןעברַאטשענ זיא יז .טבעל

 רעד ואוו ,טדַאטש רעבלעזרעד ןיא טינ טָאה רענייז דיחי

 .טניואווענ ,םש לעב

 טיירג םש לעב רעד זַא ,ןהעזעג ןעביוא טָאה ןעמ זַא
 עג קנואוו ַא םהיא ןעמ טָאה ,זערהַאפ ?ארשי ןזירא ןזייפ ךיז

 קחוד טינ ץק םעד לָאז רע .ןערהַאפ טינ לָאז רע זַא ,ןענענ
 ,הטרעוו טינ חלואנ יד ךָאנ זיא רוד רעד .זייז
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 ףומ-טשילעב לארשי 'ו רע צ עז .א .ש

 טאה רע .,טכאמעג עדנעסיוו טינ רעבָא ךיז טָאה רע
 .ןארטעג טנייז ךיז

 טייצ-רעטניוו ןיא ןוא ןעוועג שפנירפומ ךיז טָאה רע

 ."ןערהאפענבא םייח רעד ןופ

 "ראד טָאה ןוא ?ובמאטס ןיא ןעועג רע ןיא חסּפ ףיוא
 .ןעזיוועג םיתפומ עסיורג ןוא עכילרעדנואוו ןעט

 .ןיוה ןיא רסיק םוצ ןעמוקעגנַא םיתפומ ענייז ןענייז

 .ןעצעזניירַא תסיפת ןיא טלַאװעג רסיק רעד םחיא טָאה

 ןעפַאלטנַא ףיש א ןיא ךיג ףיוא םש לעב רעד ןַאד ,יא

 קירוצ ךיז לָאז רע ,טגָאזעג לעמיה ןופ םהיא ןעמ טָאה
 .ןערהעקמוא םייחא

 .טלָאװעג טינ רעבָא טָאה רע

 .ןעמונעגוצ תונרדמ ענייז עלַא םהיא ןופ ןַאד ןעמ טָאה
 ןיא .ךורב , ןייק וליפא טָאה רע .חלפתו הרות ןייז וליפא
 טינ תויתוא יד ליפא טָאה רע  .ןעגָאז טנעקעג טינ "רודס,
 .וענַאטשרעפ

 ,ןעפלַאהענ טינ רעבָא טָאה סע

 "אר טנאזעג םש לעב רעד טָאה -- ,ױזַא ןייז לָאז ---
 ריא קידצ םוצ רוב ןוא ץראה םע ןַא ךיא לעװ -- טלַאמ
 .ןערהַאֿפ דנַאל ןענילייה ןוא םייחה

 .ןעוועג ?בקמ ןיד'רזנ םעד דיז ףיוא טאח רע

 ,רעטייוו ךאנ ןעננאנעג ?עמיח ןופ ןעמ ןיא
 ,רעטכַאט ןייז ןוא ,ןעראוועג ןעכַארבוצ זיא ףיש ןייז

 ןוא םי ןיא ןעקנירט ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,?עדא תקדצ יד
 ,וד טויב ואווא ,רעטַאפ רענידסיראברעד  :ןעיושעג טָאה
 "! םעניימ קילגנוא םעד וצ טסהעז וד סָאװ

 ןופ רעצ ןעסיורג םעד ןהעזענ טָאה ןטש רעד ןעוו ןוא
 טאה רעטכָאט ןייז ןעכלעוו ןיא ,סילננוא םעד ןופ ,םש לעב
 םש לעב ןופ ןענייז סע סָאװ ,סָאד ךיוא יװ ,ןענומעג ךיז
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 בוט-מש-לעב לארשי 'ר /  ףעצעז .צ ,ּׁש

 םהיא וצ רע ןיא ,ןעראװענ ןעמונענוצ תונרדמ ענייז עלַא

 .ןייז וצ חידמו תיפמ ןעביוהעגנַא םהיא טָאה ןוא ןענַאטשעגוצ

 יד ןַא ,ןםעזרעד קילננוא ןעסיורג ןייז טָאה םש לעב רעד ןעוו

 ,רנורגבַא ןעמעיט א ןופ גנערב םעד ףיוא טהעטש ענייז המשנ

 :ןעיירש וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה

 ךיא ,םימלועה ןובר ,דחא 'ה וניהלא 'ח ?ארשי עמש ,
 ."קירוצ ןיוש רהָאפ

 היחא ,ןעזיוועב קהבומח ובֹר זייז דלַאב םהיא וצ דיז טָאה

 טָאה רע ואווא ,ןעזיוועג םהיא טָאה ןוא ,איבנ רעד ,ינולישה

 ןייק קירוצ טנעמַאמ ןייא ןיא םהיא טאה וא ,ןענופעג ריז

 םייחא רלאב רע ןיא ןעטרַאד ןופ ןוא .,טכארבעג אטשוק

 ,זערהַאפעג

 יוא יו ,סעדנענגלַאפ טלהעצרעד רעדנענעל רעדנַא ןַא

 -ברוד לָאז רע ,םש לעב םעד טוָאלעג טינ ?עמיח ןופ טָאה ןעמ

 ,לארשי ץרא ןייק ןערהַאפ וצ ,גנַאלרעפ ןייז ןערהיפ

 יד טלהעצרעד -- טכאדברעפ ןעבאה ייז יו ,םעדכַאנ

 רע טָאה ,לובמאטס ןיא הטפ געט עטשרע יד --- עדנעגעל

 רלַאב ןערהַאפ ?יוװ רע זַא ,רפוס יבצ 'ר וצ ןעפורעגנָא ךיז

 טרָאב םוצ םהיא טימ ןעננַאגעג זיא רע ,דנַאל ןענילייה ןיא

 .ןעניפעג טנעקעג טינ ףיש ןייק ןעבָאה ייז ןוא

 : ןעפורעגנא רפוס ןייז וצ םש לעב רעד ןַאד ךיז טָאה

 עליישטאפ ןיימ ןעטיירּפשפיוא ךיא לעוװ ,טסליוו וד ביוא

 -נעטש ןעטכַארט וצ ןייז רחזנ רעבָא טסלָאז וד ,םי םעד רעביא

 ןייק ףיוא .ןעגַאז ריד לעו דיא סאוו ,םש םעד ןענעוו גיד

 טיג קנאדעג ןייד ןופ םש םעד וד טפלָאז וליפא ענר ןייא

 קנאדעג ןייד הלילח טסעוװו וד ביוא םודָאו ,ןעזַאלסױרַא

 ןוא וד ןוא ךיא ,עלא רימ ןעלעוו ,ןעמהענקעווַא םהיא ןופ

 ,ןהעגנ ןערָאלרעפ ,עניימ רעטכַאט יד

 רעסיורג אזא ןיא ןעבעל ןייז רעבא טָאה רפוס יבצ 'ו
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 -יטימשילעב לארשו 'ר רעצעו ,צ ,6

 זיִב ,טראװעג ייז ןעבָאה .ןעלעטשנייַא טלַאװעג םינ הנכס
 עג ?ארשי ץרא ןייק ןיא סָאװ ,ףיש א ןעמוקעגנַא ןיא סע
 -אוועג דניו םרוטש רענידלאוג א רעבא זיא ךלטב ןעגנאג
 ,ןענארטרעט טייוו ץענרע ףיש יד טָאה ןֹוא ןעד

 ,טעשודנַאלבעג געט ייווצ ױזַא ייז ןעבאה
 "עג ליטש דניווםרוטש רעד זיא גאט ןעטירד ן'פיוא

 ןעלוניא יד ןוב םענייא וצ ןעמוקענוצ זיא ףיש יד .,ןערטוו
 -עג ,ןעהעג ףיש ןיא ןענייז סאו ,ןעשנעמ עלא יד ןענייז
 רפוס ןייז טימ םש לעב רעד ןיא ,?עזניא םעד ןהעו ןעגנַאג
 ענירעביא יד ןופ טייװ רעבַא ןענייז ייז  .ןעננטנעג ךיוע
 .ןעשודנאלב ןעביוהעגנַא ןעבַאה ןוא ןעגנאנרעפ " שנעמ

 ןעבאה ןוא םינלזג ןעלַאפעננַא ייז ףיוא ןענייז ?ייוורע
 ןעביוהעגנא ןעבאה ןוא ןעדנובעג קירטש עבארג טיט ייֵז

 -- םינלוו יד -- רעבא יז טָאװ סע .סרעסעמ יד ןעמרַאש
 -טעווא ךיז ןעבַאה ייז ןוא ןעצראה םייב טמעלקראפ ;נולצולּמ
 ,ןעסע טצעזענ

 +טש לעב םוצ ןעפורעננא יבצ 'ד ןאד ךיז טטח
 ? רחיא טנייווש טָאװ ---

 ; טרעפטנעעג םש לעב רעד םחיא טאה
 א טינ ביוה ףיא .ןעסענרעפ טסעֶלַא כאה ךיא --

 םעד שטאכ רימ וד טסנעק רשפא .,ןאהט וצ סאוו ,ןעסיוו וצ
 ? ןענאמרעד תוב-פלא

 רעסיוא ,סעלַא ךיוא ןייֵלַא טא רעכלעוו ,יבצ ירד טאה
 םחיא רַאֿפ ןעזעלראפ ןעביוהעגנַא ,ןעטענרעפ ,תוב-פלא םעד
 תיב"ףלא םעד

 עי םהיא טאה םש לעב רעד ןוא טנַאזעגרַאפ טא רע
 רענידלטרג טימ ןוא לוק ךיוה א ףיוג טנאזעגכַאנ תוא ןעד
 ןייפ טֿכַא ֹוצ קירוצ ןיא רע זיב ,שדוקב וכרדכ ,חוכחלתה
 .ןעמוקעג תוחכ ענירעחירפ
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 בוט"םש-לעב לארשי 'ו - ועצעז .צ .ׁש

 ןעזיוועב ןַאטיּפַאק רעטלא ןַא ננולצויּפ זאד ךיז טָאה

 טָאה ןוא רפוס ןייז טימ םש לעב םעד ןעוועג ?יצמ טָאװ ןוא

 ,טרתיפענוצ ףיש םוצ ייז
 טזָאל ןעמ זַא ,שוחב ןהעועג ןַאד טָאה םש ?עב רעד

 ,לארשי ץרא ןייק ןערהַאפ טינ ןפוא םושב ?עמיה ןופ םהיא

 .םייהַא קירוצ ענייז העיסנ יד טכאמעג רעבירעד טאה רע
 זיא -- עדנענעל יד טגידנערעפ --- ןאטיּפַאק רענעי ןוא

 ףעװעג איבנה והילא סָאד
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 בומ"טשילעב לארשי 'ר ףעצעז ,84 ,ש

3 

 ,גנונעוואב קנַארפ יד

 ץנעדנעט יד -- .(נארפ בקעי ןוא יבצ יתכש -- .גנונעוועביקנארפ יד

 סאד ,ןעװעג ןָא ביֹוהנָא ןופ ןיוש ןיא גנוגעועב קנארפ רעד ןופ

 ןיא זועבַאה ןעטסיקנארפ יד -- .ןערהיפ דמש ןצ קכָאפ עשידויא

 ײז ןעמַָאה 1727 ןיא -- .טבעלענ ץומש ןעלעוטסעס ןעכילקערש

 טלייהטרוארעפ טָאה יקכווַאנטעד -- .טַאהעג ןעדיא יד טימס חוכז ַא

 ןיא םורַא טייצ לעקיטש א ןיא -- .ןענערכרעפ וצ דומלת םעד

 יד ןעבָאה רעטעּפש רהָאי ייווצ םימ -- .ןעברַאטשעג יקסווַאנמעד

 ,טאהעג הלּפמ עגידנעטשלאפ רעייז ןעטסיקנַארפ

 םייהַא קירוצ םש לעב רעד זיא ץואה ןעכַארבוצ א טיז

 טימ ,קנאדעג ןופ ןענַאזבַא טזומעג ךיז טָאה רע .ןעמוקענ

 וַא ,ןהעזעננייַא טָאה רע .ןעננערב זלואג עשידיא יד דלאווג

 ךָאנ ןעבעל ןייז רַאפ טינ זַא ,ץק םוצ טייוו ,טייוו ךאנ זיא טע
 .ןעמוק טלעװ ר ע ד ףיוא זוישמ טעוו

 "עגנייא רעיורט ןעסיורג ןיא םהיא סעֶלַא סָאד טָאה

 רוהכ ענעגייא ענייז ןיא קראטש יוא ןוא ?עיפ יױזַא ,טליה

 יוזַא ,טזײּפשעג ךיז ןעגנונפאה ענהעש עניווַא טימ ,טביולנעג

 "יו ןייז ןענעג ?עמיה ןיא טינ ןעלעוו ייז זַא ,ןעוועג רעכיז

 תונשקע סיורג טימ םהיא ראט טעװ רע ןעוו ,ןעיעטש ךיז ןעל

 .ןערָאװעג ךיור ןוא ביוטש סעלא ןופ זיא ךָאד ןוא ,ןעממפטעק

 "עג טינ לארשי ץרא ןייק ליפא ?לעמיה ןופ םהיא ןעבַאה ייז

 ,ןערהַאפרעפ טזאל

 קירוצ זיא רע סָאװ םעדכאנ ,םש לעב רעד ןערָאװעג זיא

 "נייא ריז ןיא רחעמ ךאנ ?איושי ץרא ןייק חעיסנ ןופ ןעמוקעג
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 יא
 יא

 בוטיפש-לעב לאושי 'ר ורעצעז .צ ,.ש

 .טימ רעפעיט רחעמ ךאנ א ןיא ?לָאפַאד רע טאה ,ןעטאישעג

 .ןעבעל וצ ןעביוהעגנַא טלעוו רעשיט

 וצ ןעביוהעגנָא ןעכַארבוצ ווא דעימ ןַאד ךיז טאה רע

 .ןעלהיפ

 עכילטע עטצעל ראג יד םהיא זעבאה רעבָא רהעמ ךֶא
 .ןעכַארבוצ ןעבעל ןייז ןופ ןעדווָאי

 "עוונוב"קנארפ רעד ךרוד ,םזינאגרַא ןעשידיא ןיא זיא סע

 "עג ץטלּפ ןעבעל ןעשידיא ןיא סלאמאד ךיז טאװ סָאװ ,גנונ

 עשידיא טָאד .ןעמוקענראפ ןָאזצארעפַא עכילקערש א ,ןענוט

 עכילקערש עלעיפ גנונעוועב רעזעיד ךרוד ןַאד טָאה קלָאפ

 ןיא רבא רעצנַאג א ןוא ,טבעלעגרעביא תושיננ ןוא תוריזו

 - ,ןעלַאפעגבַא ףוג ןעשידיא ןופ רחיא ךווד

 "ותבש רעד ןופ ךשמה א ןעוועג זיא גנוגעוועב-קנארפ יד

 עצנַאג יד רעהירפ תורוד ייווצ א טָאח עכלעוו ,גנונעוועבדיבצ

 -נעהילט עלעיפ ךיז ךאנ טאה ןזוא טמערוטשעג טלעוו עשידיא

 "רעביא קנַארפ בקעי ןופ טייצ רעד ןיא ךיוא ךָאנ ןעקנופ עד

 .(= טואלעג

 "רעט ןיא טכארברעפ רהַאי עכיקטע טָאה קנארפ בקעי

 "יתבש ןופ זעזיירק יד זיא ןעטרַאד דיז גידנעהערדמורַא .ייק

 יעג יבכצייתבש ןופ רעגנעהנַא ןַא רע דיוא זיא ,גידנעטש יבצ

 לע טָאה ,ןעלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע זעוו ןוא ,ןערָאװ

 רעשידיא רעד ןיא טרעוו עכלעוו ,גנונעוועב יד ןעפַאשעב ןַאד

 -  .,טנעבייצעב גנוגעוועב-קנארפ יד סא עטכישעג

 "יתבש יד יװ ,רהעמ ךַאנ טָאה גנונעוועבדקנארפ יד ןוא

 ,רהעמ ךָאנ םאה יז ,טקייװעג האמוט ןיא דיז גנוגעוועבדימצ

 ףכ א דיֹוא דַאנ ןענַײז גנוגעװעב יבצייתבש רעד ןופ ןערופש (+
 ןעטידיא ןעניטצעי בױהנא ןיא יװ םעּפש יוזא .ןעבילבענ רעטעּפש

 "תבש ענעטלטהעב ו | ַא 2 ס א ז ןיא ךָאנ דיז ןעבָאה טרעדנוהרהשי

 ,זענומעג סעקינ'יבצ
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 יש == 6 ב לארשי 8 טעקע ףיטימשד-לעב לאושו 'ר רעצעז .צ .ש

 .ןעגיוצעג "ארחא ארטס , רעד ןופ הקיני היא ,עטשרע יד יוו
 ןניר ןייק טיג ןיא גנוגעוועב יבצייתבש יד ןיוׁש ,תמא

 -ויוװ יד ןיא טָאה יז ןיוש .ןעוועג גנונעוועב עשיטסימ-שידיא
 זויח ןעצנטג רהיא גנוקקיווטנע רהיא ןומ ןעּמָאטע ענידרעט
 -ץיפ ךיז ןיא טָאה יז ןיוש .ןעגיוצעג האמוטה רוקמ םעד ןופ
 -עועב יבציתבש יד .טאהעג ןעטנעמעלע עבילטמירק על
 רעד ןופ ןעדַאב םעד ףיוא ,טַעמכ ,םיפ ערדייב טימ ןיט גנוג
 םערט יבצ יתבש .ןענַאטשעג טייקנגינייא-יירד רעכילטסירק
 ןעבאה -- ןיא רע .סױרַא םוזעי ןימ ט סלא יו ,זנוא רַאפ
 ןוונ --- טביולגעג ןיילַא םחיא טימ ןעמזַאוצ רעננעהנא ענייז
 טכילטעג א ךיוא רַאנ ,ןעוועג טייקכילנעזרעפ עגילייה א רָאנ
 ןעועג ןײלא תחישמ ַא ראנ םינ ןיא רע  .גנורעפרעקרעפ
 -ענ (+ "שורקח ךלמח , רעד ןיא רע .טָאנ קיטש א ךיוא רַאנ
 ,(+* "ןימוי קיתע, םוצ הנרדמב רעטייווצ רעד ,ןעוו

 -גיצידארט-שיראטסיח םוצ וויטַאגעגנ ךיוא ךיז טאה יז
 םעד ןעפעמש וצ גידנעבערטש ,ןעניוצעב םוטנעדיא ןעלענ
 ץלא ןופ טעטיראטױא רעד ןענעג יבצ יתבש ןופ טעטיראטיוא
 -טכיזרעפ ,ןעוועג םוטנעדיא ןופ רעפּפעש יד ןענייז טָאװ ,יד
 עטלא יד ,ןעוװעג זיא יבצייתבש ןופ ןאיטימ יד וא ,גידנער
 וצ ןטלפ רחיא ףיוא הרות עיינ א ןוא ןייז ןצ פטבמ הרות
 ללקיװסנע רחיא ןופ ןעּפַאמע ענידרעטייוו יד ןיא ,ןעבענ
 ץימש ןעכילטכעלשעג ןיא גירעדעינ ךילקערש ךיוא יז טָאה
 ,ןעקנוזעג

 זיג רעבא ביֹוהנַא ןיא
 גונעוועב עשידיא עיתמא
 ענייז סאו ,ןעגנונעוועב

 ןש ֿנונעװעב יבצ"יתבש יד
 עבילנחע ערעדנא עלא יו = .ןעוועג

 ,ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעמוקעגראפ =

: 
8 

 ל

 .גינעק רעגילייה רעד(?
 ,רעטלַארוא רעד ("*
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 בוט-משדלעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ׁש
 איי

 .ןעוועג גנוגעוועב-חישמ עשידיא ןַא רַאנ סיואכדוד ןַאד יז ןיא

 "עי ןיא ןענייז סָאװ ,ןערערט עשידיא יד ,טולב עשידיא סָאד

 ?סיורַא ןעבעל םוצ יז ןעבַאה ,ןערַאװעג ןעסַאנרעפ הפוקת רענ

 ךָאנ יבצ יתבש טָאה רענייז "הליפנ, רעד רַאֿפ .ןעפורעג

 חלואג יד טלַאװעג טָאה רע ,ןייז טלַאװעג חישמ רעשידיא ַא

 -ועטערּפ ענייק ןַאד טָאה רע .ןעננערב קלאפ ןעשידיא םעד

 יד .ןעטכַארטעב טָאג טלַא םחיא לָאז ןעמ ,טאהענ טינ סעיז

 יז .ןעועג וויטיזַאּפ רָאנ ךיוא ןַאד זיא גנוגעוועב יבצ יתבש

 עלא יד ,דנאה ןיא קַאה ַא טימ ןענאטשעג טינ ךָאנ ןַאד זיא

 טינ ןוא .ןעכערב וצ םוחטנעדיא ןופ ןעננוטסעפ ענילייה

 טינ תורקפה רעכילטכעלשענ ןיא דיוא ןאד ךָאנ יז טָאה רונ

 גנערטש ןאד ןיא יז .ךָאנ טרהעקרעפ רַאנ ןעקנוזעג

 .ןעוועג שיטעקסַא

 -יוהרעד ןייז ןופ ןעטנעמַאמ עלַא יד ןיא זיא יבצ יתבש

 עשינארט ןוא רעקיטסימ רעפעיט א ןעֶלַאפ ןוא ךיז ןעב

 זעל ןעצנַאג םעד זיא קנַארפ בקעי דנערהעוו ,ןעבילבענ רוניפ

 רהעמ ,ןעוועג רעקיטסימ יו ,ןַאטַאלרַאש רחעמ םענייז ןעב

 .רעבערטש יוװ ,טסירוטנַאװַא

 רעיבצ-תבש יד ןיא טייצ עננאל א ןערחעקרעפ ןייז

 "ענג ןעשנעמ רקפה ןוא רפוכ ַא ראפ םהיא ןעבָאה ןעזיירק

 .םכאמ

 -גירּפ טּפיוה יד ןעוועג ןענייז תורקפה ןוא הריפכ ןוא

 .רענייז טייקניטעהט רעצנַאנ רעד ןופ ןעּפיצ

 ,גנובערטש יד טבעלעב טינ ץראה ןייז לָאמנייק טָאה סע
 רעצ רעשידיא רעד טינ .ןייז חישמ רעשידיא רעד לָאז רע

 ןייז רַאנ ,ןעפורענסיורא ןעבעל םוצ טייקניטעהט ןייז טָאה

 -ַאמ וצ סיורג ,טַאהט ןעסיורג א דרוד ןעמָאנ ןייז עיציבמא

 .ןעכ

 ןיא טייקניטעהט ןייז ןופ בינהנא ןיא דלַאב ןיוש
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 ֿבוט"םש-לעב לארשי 'ד ּױעצעז .צ .ש

 ףאפ חידמ ןוא תיטסמ א ןייז וצ ןומ געו םעד ףיוא קעווא רע

 "עג ןעמ טָאה ביֹוהְנֶא ןיא דלאב ןיֹוש .קלאפ ןעשידיא םעד

 דמש ןעטיירטשרעפ וצ טלעיצ ענייז ננוגעוועב יד זַא ,ןהעז

 { היא ןעגעוו טרעוו סע יו טיול ,סוזעי יז ,ןעדיא יד ןעשיווצ

 ףלעווצ טימ ךיז רע ךיוא טָאה ,טלהעצרעד םוילעגנאווע ןיא

 "עג טָאה רע סאו ,םעד טעלַא ןופ ןוא ,טלעננירעגמורשא ןעשנעמ

 -עג טמנַאד עכילטסירק ךיז טָאה ,טגידערפעג ןוא טנערעל

 ,טרעה

 א ןיא ערעייז םיעותעת'ושעמ עלַא יד גידנעליהניוא

 ענייז טימ קנארפ -- ייז ןעבַאה ,לעטנאמיהחלבס ןעזועירעטטימ

 טימ קיחטע ןֹוא לארַאמ ןופ ןעצעזענ עלא יד -- רעננעהנַא

 "ופביירשעכנוא ןיא גידנעטש ןעבָאה ייז .זעטַארטענ םיפ יד

 ,טבעלעג תונז ןוא ץומש ןעשילארַאמ ןעכ

 ירעפ וצ ןעביוהעגנַא ךיז ןעבָאה תונחמ ערעייז ןעוו ןוא

 עשידיא ענעדישרעפ רעביא ןעביוהעגנָא ייז ןעבאה ,ןערעטערנ

 רעייז רַאפ עיצַאטינַא ןעכאס וצ ,ןערהַאפוצמורַא טדעטש

 ,גנוגעוועב

 טכַאנ עצנַאג א טכארברעפ יוזַא ?אמנייא ייז ןעבַאה

 .ןערעקצנול טדָאטש רעד ןיא םיעותעת םישעמ ערעייז ןיא

 -ענניירַא רעניואוונייא עשידיא יד זופ עלעיפ ןַאד דזיז ןעבָאה

 "ענג ךיז ןעבַאה עדנַאב ןייז טימ קנארפ ואוו ,זיוח ןיא ןעפיר

 יףעפ ןוא ןעדנובעג קירטש טימ עֶלַא ייז ןעכאה ןוא ,ןענופ

 רעטינ יד רעביא רעהעזפיוא רעד .הסיטת ןיא ייז טרָאּפש

 טאה ,טגנאלעב טָאה טדָאטש יד זעמעוו וצ ,רעציזעבטונ ןופ

 .ןעבענעג שינביולרע ןייז ףיורעד ייז

 א ןיא לענש ךיז טאה קנופ רעניילק רעזעיד טָא ןוא

 םעד טינ רעיש טאה רעכלעו ,טרעקאלפוצ רעייפ שילעה

 .ענַארטעגניײרַא טלעוו רעשידיא רעד ןיא ןבױוח ןעטסערג

 סיטש א ןענייז םורבח ענייז טימ קנארפ סאו ,םעדכַאנ
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 בוט-משילעב לאושי 'ו רעצעו ,.צ ,ש

 .ןערַאװעג טיירפעב ייז ןענייז ,הסיפת ןיא ןעמעזענבא טייצ

 ,טדעטש ענעדישרעפ ןיא טזַאלענקעװַא ןַאד קנַארפ ךיז טָאה

 ןיא ןעמהענ המקנ ןעלָאז ייז ,םיברוקמ ענייז ןערעדאטפיוא

 ערעייז ןעפור ןעגעלפ ןעטסיקנַארפ יד יװ ,ןעדיא-דומלת יד

 לעבש הרות ןיא רהעמ ןיוש ןעבָאה ןיילַא ייז תויח ,רעננעג

 ,טביולגעג טינ חַּפ

 -ַאלשעב םינבר יד דיוא ןעבַאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 יד טימ גנוגעוועב-קנַארפ יד רעלענש סָאװ לָאז ןעמ ,ןעס

 .ןעסיירסיוא ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעלצרַאװ

 ילֹוק ַא ןעבענעגסױרַא ןוא טלעמאזרעפ ךיז ייז ןעבַאה

 עברא דעו םעד ןופ ערָאװעג טניטעטשעב זיא רעכלעוו ,ארוק

 עגמ רעדעי ןעדיא ייב ןייז ןעטַאברעּפ לָאז סע זַא ,תוצראה

 !תחתמ טינ ייז טימ ריז לָאז ןעמ ,זןעטסיקנארפ יד טימ אשמו

 עגניירַא יו ,םעלַא ןיא ייז לָאז ןעמ ןוא ןענעגענעב ןוא ןייז

 ארוק-לוק ןעבלעז םעד ןיא .ןעטכַארטעב ,םרח ןיא עטנעל

 ילעוו ףיוא ,רהוז םעד ןענרעל וצ ןעטַאברעפ םינבר יד עכאה

 ,ןעציטש ריז ןענעלפ ןעטסיקנארפ יד ןעכ

 גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ףיוא טָאה ארוקדלוק רעזעיד

 ,טרהיפעגנַא טייקניטעהט ןייז טָאה קנארפ ואוו ,ןעילָאדַאּפ ןיא

 קנארפ בקעי טכוזעגבַא ןעבַאה ייז ,טאהעג גנוקריוו עסיורנ א

 ענייז טימ ןעמאוצ םהיא ןעבַאה ןוא יצנישטּפאק ןיא

 -רעפ ייז ןעטלאהענ ןוא ןעדנובעג םיפ ןוא דנעה םיברוקמ

 .הסיפת ןיא געט סקעז טרַאטש

 ווא ןענַארטרעביא טנעקעג טינ עדנאש יד טָאה קנַארפ

 ןופ רעכעב םעד ןעּפָארט ןעטצעל םוצ זיב ןעפַאלשעב טָאה
 .ןעקנירט וצסיוא רענגענ ענייז ןיא ןעמחענ המקנ

 ןופ ,ןעביולג ןעכילטסירק םוצ טעדנעװעג ךיז טאה רע

 .רעננעג ענייז טימ ףּפמַאק ןייז ןיא ןעכוז וצ ףליה ןעטרַאד

106 



2 2 

 ףוטימסשילעב לארשו 'ר רעצע}עו ,צ ,ש

 ,יקטוואבמעד ,ףָאשיב רעצינימַאק םוצ ןעננאנעגקעווא ןיא רע

 ךיז טָאה ןוא רעקיטַאנַאפ רענידלאווג א ןעוועג זיא רעכלעוו
 -ופנ ערעדנא עֶלַא וצ ןעטלַאהרעפ טנארעלַאטנוא ךילקערש

 ,תוםידר יד ףיוא םהיא ראפ טנַאלקעב ךיז טאה רע .םנעב

 סָאװ ,ראמרעד ,ןהעטשוצסיוא ןעדיא יד ןופ טָאה רע סאוו

 ןופ ןעמנַאד יד ףיוא ןענייז ןעגנואיושנא ןוא ןעעדיא ענייז

 | .רילנהע ןעביולג ןעכילטסירק םעד

 א ןייז וצ ןופ טגאזעגבא טינ ךיז טָאה יקסווַאבמעד
 טאה רע ןוא ,רעננעג ענייז ןוא ןע'קנארפ ןעשיווצ דותמ
 טהיא רַאֿפ ךיז ןעלָאז ייז ,םידדצ עדייב ךיז וצ ןעפוררעפ

 וצ גנטלרעפ ןייז טנַאזעגבא ךיז ןעבאה םינבר יד .ןע'טפשמ

 סָאװ ,ראפרעד ראנ טינ ןַאהטענ סָאד ןעכַאה ייז ,ןעליפרע
 ןעניוא יד ןיא ןיילא ךיז ייב טפראדעב ןעוועג ןעטלָאװ ייז
 ןעכילטסירק א וצ ךיז גידנעדנעוו ,ןהעזסיוא ךילרעכעל דחעז
 -ץב סאוו ,םינינע ןיא ןייז ןורחַא קטופ רעד לָאז רע ,ףאשיב
 ראנ ,תנומא רעשידיא רעד ןופ וורענ-סנעבעל םעד ןערהיר

 א ראפ סָאװ ,ןענאטשרעפ ןעבָאה ייז סאו רטפרעד דיֹוא

 פייוו ,זןעטראורע זייקסווַאבמעד ןופ ןענעק ייז "קדצ טּפשמ,

 םעוו ענייז טייקגיטכערעג עצנַאנ יד זַא ,טסואוועג ןעבַאה ייז

 רע סָאװ ,ראפרעד ,ןעטלאה ןעטסיקנארפ יד רַאֿפ יקפוואבמעד

 ףיֹוא ןעטאדידנאק רעגנעהנא ענייז ןיא ןוא םהיא ןיא טָאה

 .והעזעג דמש

 ,ןופרעד ןערָאװעג טנערענפיוא רהעז זיא יקסוואבמעד

 רעביא ןענעקרענַא וצ ,טנַאזענבא ךיז ןעבַאה םינבר יד סאוו

 -עד טמיטשעננייַא טָאה ןוא טפוש סֶלַא טעטירָאטיױא ןייז ייז

 לָאז רע ,ןעטעבעגנ םהיא ןעבַאה ןעטסיקנַארפ יד סאו ,ףיֹור

 ןופ רעננעג יד ,ייז ןעשיווצ חוכיו ןעכילטנעפע ןַא ןעמיטשעב
 .םינבר יד ןעשיווצ זוא ,דומפת

 -צסיוא לאמפ עכילטע טבודּפעג ךיז ןעבַאה םינבר יד
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 בוט-םשילעב לארשי 'ד רעצעז ,צ ,ש

 ייז ףיוא ראפרעד טָאה ףַאשיב רעד ןוא ,חוכו ןופ ןעהערד

 ,טגעלעגפיורַא דלעג ןופ ףָארטש עסיורג ַא לָאמ ןעדעי

 וצ ןעוועג ןעננואווצעג ךַאד ייז ןענייז רעבָא דילדנע
 -ןיצנשוצ םעד ןעמוקעראפ ןיא רעכלעוו ,חוכיו םוצ ןעמוק

 -כָאנ ןוא הירפ רעד ןיא ,נעט טכַא עצנאג .,1797 ,ינוי ןעטס

 -ךָאפ ןעננוציז יד ןענייז ,בוט םוי ןוא תבש רעסיוא ,גאטימ

 -וק גנוציז רעדעי ףיוא ןענעלפ ןעשנעמ עלעיפ ןוא ןעמוקעג

 ,ןעלעטשוצרַאפ גנידנ ךיז זיא סע .ןערעהוצ חוכיו םעד ,ןעמ

 ןענייז םינבר יד .ןעוועג זיא סָאד חוכיו ןימ ַא רַאפ סָאװ

 ןעבָאה ייז .ןעגיוושעג ןוא ןעפעזעגנ ,טעמכ ,טייצ עצנַאג יד

 -לַאה ןעּפיל ערעייז ףיוא סָאלש ַא טייצ עטסרהעמ יד טזומעג

 עכילטסירק יד יוװ ,ןעכַאז ענױזַא ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה ייז .,ןעט

 -ידיא םעד ןענעוו רעדָא ,טייקנינייאיירד רעד ןענעוו אמנַאד

 -נאנניא ראָנ ןערחירעב טנעקענ טינ ,חישמ ןיא ןעביולג ןעש

 -ענייב ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסירק יד ראפ ארומ סיוא ,ןעצ

 יד ןעטסיקנַארפ יד ריז ןעבָאה ןענענַאד .חוכיו םעד טניואוו

 ןעבָאה ייז .טלהיפענ םיתבדילעב ע'תמא יו טייצ עצנַאג

 טנעקעג ןעבאה ייז .טלאוועג זעבאה ייז סָאװ ,סעלַא ןַאהטענ

 ?עיפיוו ,םינבר יד ןוא דומלת סעד ןעטליש ןוא ןעמּפמיש

 ,טסולגעג ץראה רעייז רָאנ טָאה סע

 ,םיֹורַא עכיירגעיז יד ,ַאזלַא ,ייז ןענייז

 יוכרא סלא ?ייוורעד זיא רעכלעוו ,יקסווַאבמעד ןוא

 ןעוו ,גָאט םעד טמיטשעב טָאה ןערָאװעג טמיטשעב ףַאשיב

 ןידיקספ ןייז ןעמוק ןעלָאז םידדצ עדנעפּפמעק עדייב יד

 .ןערעהסיוא

 -ַאטשרעפ ןָאיצַאוטיס יד טוג ןעבַאה עכלעוו ,םינבר יד

 סע קסּפ ןימ א ראפ סאוו ,טסואוועג טוג ןעבָאה עכלעוו ,ןענ

 ייז ,טהערדענסיורא לָאמ סָאד ךיוא ךיז ןעבַאה ,זייז טעוו

 .ןערעה ןידיקספ םעד ןעפראדעב טינ ןעלאז
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 ֿבוט-םשילעב לאושי 'ד רעצעו ,צ ,ש
 לישראל אדרבא

= 

 ,ועגנואווצעג דלַאװג טימ ייז ןעמ טָאה רעבַא ךילדנע

 "עהסיוא ןידקסּפ םעד ,דנעה יד ןיא תורמנ טימ ןעלאז ייז

 "רע טייהנעזעוונא רעייז ןיא ןַאד טָאה יקטװאבמעד ,ןער

 ןוג תונעט יד ןופ דנוהג םעד ףױא דומלת םעד טרהעלק

 ,םירפס עשירעכערברעפ סלַא ,ןעטסיקנארפ יד ןופ עזייוועב

 עלַא לָאז ןעמ ןַא ,ןענַארטעגסױרַא ?ייהטרוא ןייז טאה ןוא

 "ערברעפ טדאטש ןעטימ ןיא ךילטנעפע לַארעביא ןופ תורמנ

 םעד ןיא גידלוש ןענופעג טָאה רע סָאװט ,יד עלַא ןוא .ןענ

 "עב רעווש רע טָאה ,ןערעקצניל ןיא ןע'קנארפ ףיוא לאפנַא

 .םפַארטש

 םעד ףיֹוא םולפנייא רעייז ןַאד ןעבָאה ןעטסיקנַארּפ יד

 סָאד רעכיג סאו לאז רע ,טביאעגטיוא טדַאטש ןופ רעטכיר

 .ןערהיפסיוא דומלת ןופ ןענעדברעפ

 עשידיא ןייא ןופ ןעננַאגעג ןאד ןענייז ןעטסיקנארפ יד

 טימ ,ןעטייווצ םוצ שרדמ-תיב ןייא ןופ ,רעטייווצ רעד וצ זיוה

 ןוא ,זעיירעלדיז ןוא ןעיירעפּפמיש טימ ,רעטכעלעג ןוא טָאּפש

 דנעזיוט םורא .זעמונעגקעווא ארמנ רעדעי דלאוונ טימ ןעבאה

 "רעפ ןוא ןעמונענפיונוצ יוזא ייז זעכַאװה דומלת ןופ תורמג

 .קרַאמ ןיא רעייפ טיורג ַא ףיוא עֶלַא ייז טנערג

 -גיוֵא עיציזיווקניא ןימ עיינ א ץענעמאק ןיא ןאד זיא סע

 ,ןעדיא יד ףיוא טינ ןעטראד טָאה ןעמ .,ןעראוועג טעטכירעג

 טָאה ןעמ .טריוינַאגרַא געיעג א םוטנעדיא םעד ףיוא רָאנ

 "ריא םעד ראפ טינ טכירעגנייא עפ"עדדאטיוא ןא ןעטרַאד

 .הבכשנ רעשידיא רעד רַאפ רַאנ ,ףונ ןעש

 .ןעטַאהעגנַא גנאפ ףיוא טינ רעבָא טָאה ןרָאצ ט'טָאנ

 גנולצולפ יקסוואבמעד זיא 1727 ןופ רעבמעוונ ןיא

 "עג ךיז טָאה רע ןעוװ ,טייצ רעד ןיא טקנופ ,ןענרַאטשע

 םעיינ ןייז ןעמהענרעפ וצ גרעבטע? ןיא ןערהאפ וצ טיירנ
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 בוט-משילעב לארשי 'ר ועצעז .צ .ׁש
1 

 ישי

 ןיא רע ןעכלעוו ףיוא ,ףַאשיביצרַא סלַא ,ןעטסַאּפ ןעסיורג
 .ןערָאװעג טמיטשעב גנַאל טינ טשרע

 -נעמאזוצ רעסיוועג א ןעוועג זיא ,סיוא טזייוו סע יו
 ןופידר עשידיא יד ןעשיווצ ןוא טיוט ןייז ןעשיווצ גנַאה

 ,טנייש סע םרונ רעד ןעוועג זיא רע עכלעוו ןופ ,תושיננ ןגא

 ,ןעברַאטשענ טדיוט ןעכילריטַאנ ןייק טימ טינ ןיא רע ןַא

 קערש טיורג ןיא טיוט ןייז רַאפ טייצ קיטש א טָאה רע זַא
 ךיוא יװ ,ןעדיא יד זַא יוזַא ,טבעלעג טייקנעגַאלשרעדינ ןוא
 ןייז ןיא טנעקעג ןעבַאה דנעגענ ןוא רוד ןייז ןופ ןעטסירק יד
 טנעקעג םהיא ןעבַאה ייז .ןהעז "םיהלא עבצא, ןא טיוט
 סאו ,תושיננ יד רַאפ טָאנ ןופ ףַארטש ַא סלא ןעשטייטסיוא

 .ןעדיא יד ןאהטעגנָא טָאה רע

 א ייב טאה ףאשיב רעד זַא ,טלהעצרעד םש לעב רעד
 :ניירַא ייז טאה ןוא תורמנ ייווצ ןעמונענוצ ןסכומ ןעשידיא

 רלאב .ןערעװ טנערברעפ ןעלָאז ייז ,רעייפ ןיא ןעפראוועג

 ןיא ,ןעמוקעגוצ רעייפ םוצ רָאנ זיא ףאשיב רעד יו , ,רעבָא

 וליפא דלאב םהיא טאה ןעמ ."ןערָאװעג קוזינ דילקערש רע

 ןיחא רעבא םהיא טָאה ןעמ .ץענעמַאק ןייק טרהיפעגקעווַא

 ן'םיוא ךָאנ ןיא רע .טכארבענ טינ ןיוש ןענידעבעל ןייק

 .ןעברָאטשענ נעוו

 ענערישרעפ רימ ןעניפעג רעינידמע בקעי 'ר ייב ךדיוא

 -ֿמעד סָאװ ,םירוסי עניטסייג יד ןענעוו םיסנ ןוא ןעדנענעל

 זא ,טלהעצרעד רע .,ןעטילעג טיוט םעד רַאפ טָאה יקסוואב

 טנעלפ ןוא ןערָאוװעג ענושמ טיוט םעד רַאפ זיא יקסוואבמעד

 ףיז טנעלפ סע .ןהעז רערליב-סננוקערש ךיז ראפ נידנעטש

 ןעטיאה תורמנ ןופ תונחמ ענילהעצנוא זַא ,ןעזייווסיוא םהיא

 .נידנעטש ןענַאיכַאנ ןוא ןענלאפרעפ ןייא ןיא םהיא

 טינ טָאג ןעכילטסירק ןיא זיא ןעביולג ןייז סיורנ יו

 ,ןעוועג רעכיז ןעצנַאנניא טינ דָאנ םיִנּפַא ךָאד רע זיא ,ןעוועג
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 -י . :

 ײוט סטילעב לארשי ר"עצעו ,צ ,ש
 יַת יא יי עא טא

 גטיוג ןַא ןעצנאגניא ראג ןיוש ןיא טאג רעשידיא רעד ןזַא

 עכיטצנעלא יד ןעגעװ רעבירעד גידנעטכַארט  ,רעטלעיפש

 .טהעו ,טלאררעג קלאפ ןעשידיא םעד טאה רע סָאװ ,תורצ

 טאה רע עכלעװ ןיא ,שא סנעפיוה יד ןעניוא ענייז רַאפ גיד

 אה ןעלאפעב קערש א טחוא ןיא ,טלעדנאוורעפ דומלת םעד

 ןוא ,ןעבָאװ וצ ארומ ןעביוהעגנַא סארטש ט'טאנ רַאפ רע

 ףיוא ןוש יקַאט רענייז קערש רעסיורג רעזעיד ןיא טָאה

 .ןעמוקעב שנוע ןייז

 -מעד ןופ טיוט םעד טימ ,ןייז טינ רעבא לָאז דַאז יד יו

 ןענייז ייז .טמעהטאענבא רעיירפ ןעדיא יד ןעבאה יקפווַאב
 -אוועג טלעדנאורעפ רעגלַאפרעפ ןיא עטנלַאפרעפ ןופ טצעו
 ךילצנעג ןעלאז ייז ,ןעראועג עבאנפיוא רעייז ןיא םע .ןער
 םעד ןומ ןעצנאגניא ייז ןעלַאז ייז ,ןעטכינרעפ ןעטסיקנארפ יד
 טימ ייז ךיז טָאה סָאװ ,סאד ,ןעדיינשבַא רוקס ןעשידיא
 .ןעבענעגנייא גידנעטשלַאפ רעטעפש רהאי ייווצ

 ןעטנהעצ םעד ןיב ילוי ןעטנהעצבעיז ןופ ,17/09 ןיא
 רעכייטנעפע ןַא ןעמוקענרַאפ לאמא רעדיוו ןיא רעבמעטּפעס
 ףאמ טאד ןוא ,ןעטסיקנארפ יד ןוא םינבר יד ןעשיווצ חוכיו
 .טשהעג הכממ עגידנעטשלַָאפ רעייז ןעטסיקנארפ יד ןעבאה
 טרהיפעג ןיא ןוא גרעבסעל ןיא ןעמוקעגראפ ןיא חוכיו רעד
 וד .תוררש ןוא םיחלג ןופ טייחנעזעוונא רעד ןיא ןערעווע
 עפלעוו ,ןעוועג ןעטַארטרעפ םינבר גיצרעיפ ןֹופ ןענייז ןעדיא
 ייז ,ךיז ןופ ןעבילקענסיוא יירד רַאנ םייז רעייז ןופ ןעבאה
 ירד עזעיד .ןערהיפנַא ןעקנארפ טימ חוכיו םעד ןעלָאז
 טינברה שאר רעד ,טרַאּפַאפַאר ןחכה םייח יר :ןעװעג ןענייז
 רער זוא יצוושלינאי ןופ בר רעד ,רעב דוד 'ר ,גרעבמעל ןופ
 -ַאה םינבר יד ןופ רעטערטרעפ יירד עעעיד .םש ?ע ב
 -עננא חוכיו םעד טייקטקישעג ןוא טקַאט ןעטיורג םימ ןעב
 יד .ןענוװעג הפמאק רעטרעװ םעד ןעבָאה ןוא םרחיפ
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 בוט-םש-לעב לאושי 'ו -  ףעצעו .צ .ש

 טָאה קנַארפ ןעכלעוו ףיוא ,דומלת םעד ןענערברעפ ןופ חריזג

 רניז טמַארטש סע ןעכלעוו ןופ ,ל?אווק ַא ףיוא יװ ,ןעזיוועגנָא

 טָאה יקסווַאבמעד סָאװ ,הרזנ ענעי טָא ,סױרַא ןעכערברעפ ןוא

 .ןערָאװעג ?לטב זיא ,ןעבענעגסיורא רהָאי ייווצ טימ רעהירפ
 םעד טיול ,ןעוועג ןעננואווצעג ןענייז ןעטסיקנארפ יד ןוא

 ,ןעמונעגסיוא רעהירפ ייז טימ ןעבָאה םיחלג יד סָאװ יאנת

 דנעויוט םורַא .ןעזָאלרעּפ ןעביולג עשידיא סָאד ןעצנַאגניא

 נא ןעביולג עשיליוטַאק סָאד ןַאד ןעבַאה ייז ןופ ןעשנעמ
 .ןעמונענ

 סָאװ ,עדנעגעל רעד ןיא ךיז טלהעצרעד -- "רעהכַאנ ןוא,
 רעד סָאװ ,עלָאר רעד ןענעוו ןעפאשעג טָאה םזידיסח םעד
 זיא , -- טלעיּפשעג עטכישעג-קנַארפ רעד ןיא טָאה םש לעב

 זיא סע וואול ןופ ףָאשיב םעד רַאפ חוכיו א ןעמוקעגרָאפ

 טָאה רע ןוא ןעלַאפעב הרות רעד ןופ דחּפ רעד רעבָא םהיא

 עלַא ךיז ןעבַאה חעשרה תכ רעד ןופ ןוא .ןעוועג עישרמ טינ

 ןויזב ןוא הּפרח סיורג ייז טָאה זןעמ םורָאװ ,ט'דמש'ענסיוא
 עבלאה א ןוא הַאּפ ןייא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד ןַאהטעגנַא

 טינ ןענייז ייז זַא ,זענעקרעד לָאז ןעמ ידכ ,טלַאגעגבא דרָאב

 ,"םיוג ןייק טינ ןוא ןעדיא ןייק

202 



 בוט"משילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .ש
 ראי

 צ

 .יבצ יתַּבש ןוא קנארפ בקעי

 י"אכ ןעתמא םעד ןהעטשרעפ וצ םש לעב ןופ שוח רעשינַאלַאכיסּפ רעד

 "נונניישרע ןוא ןעמייקכילנעזרעפ עשיראטסיה עסיורג ןֹופ רעטקַאר
 יתבש --- .קנארפ בקעי ןוא יבצ יתבש ןענעװו גנוניימ ןייז --- ,ןעג

 טולרנע --- .ןייז ןקתס םהיא לָאז רע ,םש לעב םעד ןעטעבעג טָאה יבצ
 ןייז ןעביוהעננָא טָאה רע -- .טמיטשעגוצ םש ?עב רעד טָאה

 ףרעטצעל רעד טָאמ -- .ןייז רשקמ צ"ש ןופ המשנ רעד טימס המשנ
 טשילעב רעד םחיא טאה -- .ןערהיפרעפ םש לעב םעד טבורּפעג
 ןיא ןופרעד זיא רענעי ןוא ,ןעבענעג ךיז ןופ סיוטש ןעקרַאטש א

 ןעגיולפרעפ תיתחת ?ואש

 ןעבעל ןיז םש לעב םעד טָאה עטכישעגיקנארפ יד
 םורַא ןוא ןעניוא ענייז רַאֿפ סעלא ןיא סע .,טרעטיברעפ

 עלַא יד טימ טָאה רע ,ןעמוקענרַאפ תומא ד"לד ענייז

 ןענייז סָאװ ,ןערוּפש יד טפּפמעסעב המשנ ןייז ןופ ןערביפ

 טָאה ָאד ןוא ,ןעבילברעפ יבצייתבש ןופ םוטנעדיא ןיא ךָאנ

 -יועב ןעדיא ייב גנוגעוועב עכילנהע עיינ א גנולצולּפ ךיז
 ךרוד ןוא ךרוד חאמוט רהעמ לעיפ ןופ ךָאנ זיא עכלעוו ,ןעז

 ץרַאה ןייז לָאמ סעדעי טָאה םהיא ןיא ןעוועגנ טּפַאזעגכרוד

 קנופ ןעשיאייבצ-יתבש ַא טקרעמעב טָאה רע ןעוו ,טגיטולבענ

 גנולצולּפ ךיז ןעבָאה ָאד ןוא ,ןעילט ךָאנ ןעבעל ןעשידיא ןיא

 רעייפ ןעקרַאטש ןוא ןעסיורג אזַא ןיא ןעקנופ עליטש יד

 ןוא קנַאוק םהיא טָאה עטכישעגיקנַארּפ יד .טרעקַאלפוצ

 ןיא רָאנ קנַאדעג ןייז ןיא טייצ עצנַאג יד .טכַאמע; דעימ
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 בוטיםשילעב לאושי 'ר רע צ עז ,צ ש

 טָאה םזידיסח רעד ןוא ,ןעוועג טרירטנעצנַאק טקנוּפ ןעזעיד

 רעד ןעגעװ ןעזָאלענרעביא ןעדנענעל ענהעש עלעיפ זנוא

 ננונעוועביקנארפ יד ,טלעיּפשעגנ טָאה רע סָאװ ,רענייז עלַאד

 ראפ טיהעגנייא ךיוא טָאה םזידיסח רעד ,ןעטכינרעפ וצ

 יבצ יתבש ןענעו טָאה םש לעב רעד סָאװ ,גנוניימ יד זנוא

 רע סָאװ ,ןעלעלַארַאּפ יד ןוא טנַאזעגסױרא קנארפ בקעי ןוא
 .ןעגיוצעג ייז ןעשיווצ טָאה

 ,גיֹוא ףראש ןייז ַָאד ךיוא רימ ןעהעז ,לארעביא יו ןוא

 -ענ ךאז רעדעי ןופ ךות ןעטספעיט םעד ןיא טָאה סע יו

 רע סָאװ ,ענייז ןעגנוצַאשבָא יד ןוא .ןעננירדניירא טנעק

 קנארפ בקעי ןענעװו ןוא יבצ-תבש רעד ןעגעװ זנוא טינ

 רע שוח ןעשינַאלַאכיטּפ ןעפעיט א ראפ סאוו ,רימ ןעהעז

 -רעפ עשירָאטסיה ןפ רעטקַארַאכ ןעתמא םעד ןעפעזעב ןיא

 ,ןערערליש וצ ןעננוניישרע עשיראטפיח ןוא ןעטייקכילנעז

 ױזַא ןיא ,םרָאפ רעטרירטנעצנַאק ַאזַא ןיא סעלַא ייברעד ןוא

 | ,רעטרעוו נינעוו

 םוידיסח רעד זנוא טלהעצרעד -- םש ?עב רעד

 דענג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טָאחעג םירֹוסי עכילקערש טָאה

 ,קלָאפ ןעשיווצ םירפס ס'יבצ-יתבש טייוּפשױרעפ ןהעז

 -- רעטייוו זנוא רע טלהעצרעד -- ,לָאמנייא דע טָאה

 "עג ךיז טָאה ןינמ ןייז ןופ רענייא זא ,םולח ןיא ןהעזעג

 ןופ שינרעטיצ ןוא קערש ןיא ןענרַאמ ףיוא רע זיא ,ט'דמש

 ןעצנַאג ןייז דלַאב ןעסייהענ טָאה ןוא ןענַאטשענּפױא טעב

 ַא עלַא ןענייז ייז זַא ,ןהעזענ טָאה רע .ןעקעוופיוא ןינמ

 : טגערפעג ייז רע טָאה -- קרַאטש ןוא דנוזעג טָאג ןעקנַאד

 "עג הריבע ןַא דייַא ןופ רע ,חכיפח ,טָאה רשפא ---

 .ט?להעצרעד םולח םעד ייז טָאה רע ווא ?ןַאהט

 וַא ,ןעפורעגנַא ךיז אירבח רעד ןופ קידצ ןייא טָאה

 == ן
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 בוט"משילעב לארטיו 'ד רע צ עז ,צ ,ש
 יז דדרד דיי יז נא היא ירא

 טי

 ןופ "םימיחיתדמח, ןיא רע טָאה ףאלש םעד רטפ טכאנ עני

 ןעוועג ןייעס יבצ יתב

 טלַאהני ןעתמא םער רהמלק טא טָאה םש לעב רעד

 יתבש ןיא ןעביולנ סָאד .ןהעועג םויא ובציתכש םעד ןופ

 "נעדיא םוהטנעטסירק ןיא ןעביטג םעד םימ רע טאה יבצ

 ,טריציפיט

 ןיא ובצ יתבש םעד רע טריזירעטקאראכ רעפראש ךאנ

 .טלהעצרעד םהיא ןעגעװ טרעט סא ,עדנעגעל עטייווצ ַא

 רעד זיא -- עדנענעל עזעיד טלהעצרעד -- ?אסנייא
 וצ םהיא ןֹופ ןקית ט םש לעב םוצ ןעטוקעג יבצ יתבש

 ןייז רשקתמ וצ ןעוועג זיא ןוקית רעד יװ יוזא ןוא .ןעטעב

 רעד טָאה .ןומשנ ב המשנ ןוא זורב החור ,שפנב שפנ, ךיז

 ויא יבצ יתבש רעד, - םיראוו ,ןעקארשענ רחעו ךיז םִש לעב

 .ףעוװעג עשר רעטיורג א רדחעז

 ןוא ,טלעטשעג הנכס ןיא ךיז רע טאה ןענעווטסעדנופ

 .םהחיא טימ ןייז רשקתט וצ ןעביוהעגנַא ךילעטאפ ךיז טָאה

 טש לעב םוצ יבצ יתבש רעד ןעטוקעג ?אסנייא ןיא

 טאה רע .ןייז וצ 'התפסע ןעכיוהעגנא טחיא טאה ןוא

 ש

 עג םיוטש ןענידלאוונ ַא םש ?עב רנ 5 י 259 םטאא .
 "תיתחת לוטש, רעד ןיא ןיא רענעי ןא ,יוו

 ףיז/ז 57 טה יב צ יי תכ ש רע ר וא וו א

 ,ףפיוא תית ה ת ?וט ש ןיא ןע ט ר ַא ד

 וש יי טי 'ס ט ער 3 ןיי א ףפ יו א זי א

 ."ירצונה

 .+ 04 ז 11 4 ראד א 6 -+ 1? ןיצ רהָאלק דיז ראפ 6 ,טקנוּפ ןוא



 בוט-םשילעב לארשי 'ר ועצעז .צ .ש

 "יתבש רעד ןופ ףוס םעד ןופ טלַאהניא ןעגיטכיר םעד זהעזעג

 "עג ךיז רַאפ רהַאלק ךיוא רע טָאה ױזַא ,גנונעוועב יבצ

 טקנוּפ .ןערהיא בױהנַא ןופ טלאהניא ןעגיטביר םעד ןהעז

 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןעגיטכיר םעד טסואוועג טָאה רע יװ

 ױזַא ,ןענַארטעג דיז ןיא טָאה יבצ-יתבש רעד סָאװ ,האמוט

 םָאװ ,השודק לעסיב סָאד ןהעזעג ךיוא רהיא ןיא רע טָאה

 .טגָאמרעפ חמשנ ןייז ןיא טָאה רע

 ױע .ןעוועג לטבמ ןעצנַאגניא רַאג טינ םהיא טָאה רע

 ןעגילייה ַא ךיז ןיא טָאה יבצ-יתבש זַא ,ןעוועג הדומ טָאה

 רעבַא "סעכ,/ ןוא "תולדנ, ןייז דרוד רָאנ ,טגַאמרעפ זוצינ

 ןיא סע ןוא ,טּפַאכרעפ ץענ ןייז ןיא ם"ס רעד םהיא טָאה

 .ןעמוקענ הליפנ ןייז

 בקעי רעד וצ םש לעב רעד רעבָא ךיז טָא ה שרעדנַא ץנַאג

 ןייק רע טָאה המשנ ןייז ןיא .,ןעגיוצעב גנונעוועב קנארפ

 טהיא טָאה רע .ןענופעג טינ השודק ןופ וליפא ץוצינ ןייא

 ןופ םהיא טָאה ןעמ .טכַארטעב האמוט סיואכרוד סלַא

 ,טלהעצרעד םיברוקמ ענייז רַאפ רע טָאה ,טנַאזענ לעמיה

 ,חאמוט ןיא רעסערג ךס ַא זיא המש חמי קנַארפ תכ יד זַא

 ןיא ,תולדבה יפלא ?ידבהל ,סיורג זיא םש ?עב רעד יו

 : ,השודק

 א יבצ יתבש םוצ םעד ףיוא ךָאנ טָאה רע ביוא ןוא

 רע סָאװ ,רַאפרעד ,טלהיפעג תונמחר ןופ ?היפענ ןעסיוועג

 ךיז טָאה רע ןוא ,טנַאמרעפ ץוצינ ןענילייה ַא שטָאכ טָאה

 ןעקנארפ ףיוא רע טָאה ,ןייז וצ ןקתמ םהיא טבורּפעג

 טלָאװעג ןעצנַאגניא רָאנ םהיא טָאה ןוא טַאהעג תונמחר ןייק

 ,ןייז שרושה ןמ רקוע

 ענייז ןיא טינ טָאה םש לעב רעד רענבָא קרַאטש יוװ

 טעװ רע זַא ,טלהיפענ רע טָאה ,טביולגעג תוחכ ענעגייא

 .ןייז עינכמ עשר םעד ןיילַא ןייז חכב טינ
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 בוט-םשילעב לאושי 'ר יעצעז .צ ,ש
 2255: אי יי יידל

 ניחח הייס

 "ענמורַא ןענַאלשעגרעדינ נידנעטש רעבירעד ןיא "ע

 ןופ חאמוט יד יװ ,םעד ןגעו טכאהטעג ץלַא ןוא ןעגנַאג
 .ןעביירטרעפ וצ ןעבעל ןעשידיא

 םהיא ןעמ טָאה --- עדנעגעל יד טלחעצרעד -- ךילדנע

 ריאמ 'ר ןוא ,םש לעב רעד ,רע זַא ,ןעוועג הלנמ לעמיח ןופ

 השמ 'ר ,םענייא ךָאנ טימ רעטשרע רעד רענַאילשימירּפ

 עשר םעד ןייז עינכמ ןענעק ןעיירד ןיא ןעלעוו , ,ךוטסַאּפ
 .ומש חמי קנַארפ

 -יאנעג רענאילשימירפ ריאמ 'ר וצ םש לעב רעד זיא

 םעד ןעכוזפיוא טזָאלענקעװַא ךיז ןעבָאה עדייב ייז ןוא ןעג
 ,ךוטסַאּפ השמ 'ר

 ,טכוזענפיוא םהיא ייז ןעבָאה ךילדנע

 8 ןיא השמ 'ר רעזעיד זַא ,ןעזיװענסױרַא ךיז טָאה
 "עג םהיא ןעבָאה ייז .ןעווענ שפנ רעבָארג ןוא רעטסָארּפ
 ןענייז ףאש יד .גרַאב א ףױא ףָאש גידנעשַאּפ ןעפַארט
 גערב םייב ןזיא רע ןוא ,נערב םעד םורַָא טיירּפשוצ ןעוועג
 ,ענייז תוחכ עֶלַא יד טימ ןוא ןענאטשעג בורג ןעפיורג א ןופ
 -- ; ןעיירש ןייא ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה

 ?ןענעיד ריד ךיא ןעק סָאװ טימ ,רעניימ טָאג רעסיז
 טסיזמוא .ריד ייז ךיא טלָאװ ,טאהעג ףָאש טסלָאװ וד ןעוו
 .טעשאפעג

 "נורּפשעגרעביא בורג ןעסיורג םעד לַאמ עלַא טָאה רע
 :ןעירשעג םענייז חכ ןעצנַאג םעד טימ טאה ןוא ןעג

 .ךרבתי ןעמָאנ ןייז בעילוצ ךיא וחט טעלַא סָאד --

 קשח ןעסיורג טימ ןָאהטענ סָאד טָאה רע ,תויח ,ןוא
 רעד טָאה ,גָאט ןעצנַאג ַא תובחלתה רעגידלַאװעג טימ ןוא
 הש מט 'ר ןופ הדוכע יד זַא ,ןהעועג םש לעב
 -ייוא ןייז ןופ רעסערג זיא ךוטסַאּפ
 .הדובע רענענ
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 בוטימש-לעב לאושי 'ו רעצעז ,צ ,שי
 טי

 555 ראס

 טאה ןוא םהיא וצ ןעננטגענוצ םש לעב רעד ןַאד זיא

 .ןעדער טעּפע םהיא טימ ?יוװ רע זא ,טנַאזעגנ םהיא

 :טרעפטנעעג ךוטסאפ השמ 'ר םהיא טָאה

 יקעװַא טינ רָאט ךיא ןוא "םוייריכש, א ןיב ךיא --

 .ריד טימ ןעדער וצ ףיוא טייצ ןיימ ןעמהענ

 :ןעפורעגנָא םהיא וצ ןַאד םש לעב רעד ךיז טָאה

 "רךַא ןייד ןופ ךָאד ךיז וד טפרעטש ןעגעווטסעדנופ ---

 ,בםורג םעד רעביא לָאמ עֶלַא ןעגנירּפש וצ ,טייב

 :טרעפטנעעגנ םהיא רע טָאה

 .ךיא געמ ןעגעוו ס'ךובתי םשח ןופ

 ; טלָאמַאד ןעפורעגנא םש ?עב רעד םהיא וצ ךיז טָאה

 ,ןעדער ןעגעוו סי'טָאנ ןופ ריד טימ ליוװו ךיא ךיוא

 תובהלתה רעניד;אוו א ןיא ךוטסַאּפ רעד רלאב ןיא

 יד ןיא לָאמ ןעדעי ןוא 4,עלַאפעגנירַא הדובע ןייז ןיא

 רעּפערג ןוא רעקרַאטש רהעמ ץלש ךַאנ ענייז תוכהלתח

 הדובע יד יװ ,ןהעזעג טָאה םש לעב רעד ןוא ,ןערָאװעג

 יד טכערבוצ ןוא ןעלמיה יד ןופ רעטסנעפ יד טלַאּפש ענייז

 .תוּפילק

 : ןעפורעגנָא םש לעב רעד ןַאד םהיא וצ ךיז טָאה

 יד ןעכערברעטנוא ליװ סָאו ,ןַאמ א ןאראפ זיא סע

 ,הנומא רעזנוא ןופ תודוסי

 זיא סע רעוו ,טנערפעג טהיא טאה ךוטסַאּפ השמ יר

 תובהלתה רענידלאווג ןיא לאמַא רעדיוו זיא ןוא ןַאמ רעד

 .ןעלַאפעגניירַא

 -ַאט רעטרעוװ ענייז זַא ,ןהעזעגנ טָאה םש לעב רעד זַא

 -עגנָא םהיא טימ רע טָאה ,ךוטמַאּפ םעד ףיֹוא םשור א ןעכ

 .ןעביולג ןעשידיא ןופ םיקרפ ישאר ןענרעל ןעביוה

 : ךוטסַאּפ םעד ןָאהטענ נערפ א טָאה רע

 ןעשַאו וצ ,לָאװק ַא ןוא םענורב א ןאהראפ ַאד ןיא
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 ֿבומימטילעב לארשו "יו רצצ טז .+ .ׁש
== 

 ם'טאג םערדבאנ ריד טיס ךיא ?עװ ,ךיז ןע'לבוט ןוא ךיז

 .ןענרעל הרות

 "או לאוק ַא וצ טרחיפענוצ םהיא טָאה ךוטסַאּפ רעד

 - ןענופעג גראב םעד רעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,רעס

 .ט ?בֹוטיעגבא ןעטרַאד ךיז ןעבַאה ייז ןוא

 ןעביוהעגוג םהיא םש לעב רעד טאה הליבס רעד ךָאנ

 ם?העצרע ט םהיא רע טאה רעה באנ ,תוב-פלא םעד ןענרעל וצ

 תולנג א ?ארשי תטלג ןא שרקמה תיב ןברוח םעד ןגעוו

 ןעמוקעג יש ןיא סע ןַא ,טנגָאועג םהוא טָאה ןוא הניכשה

 .הניכשה תולג רעד ןענעוו ןעטעב וצ ,טייצ עניטכיר יד

 -רעט תוכחלתה רעגירדלאוט ןיא ייז ןעבָאה ױזַא טָא ןוא

 ןיא סע ןוא ןעװעג 2908 ןעיירד ןיא ןעבַאה ןוא טכַארב

 .ןעװעג ?עמיה ןיא שער רעפיורג ַא

 .םע ןעדייל טלאוועג טינ ,ךילריטַאנ ,ןטש רעד טָאה

 טרוושעגרעי אנו ןעלאז םיקידצ יידד יד ידכ ןוא

 תולפת ערעייז סאו ,םשור םעד ןעכאוװשוצבָא ידכ ,ןערעוו

 ןעדנצענגרעטנתא רע טאה ,טכטמעג לעמיה ןץפיוא ןעבָאה

 ןעננילק ןצ ןעבירהעג נא ןעבא קעלג יד ןוא ,טדָאטש יד

 ןעבָאה ,ןוא עא ,רעדנ יר א ףאש יד ןַאד ךיז ןענייז

 : 5 ןופ ךעלעקניװ ענעדישרעפ ןיא ךיז

 לעב םעד ןעזאפע ו" ןעביא ךוטסאפ השמט 'ר טָאה ןאד

 ףֵאש יד ןעמאלעג זיא ןוא רענאילשימירּפ ריאמ 'װ ןוא םש

 .ןעביילקפיונו

 .טפרארעב טינ ןטש רעד טָאה רחעמ ןוא

 האמומ יד ןוא ,ןעראוועג ?טב הרובע רעייז ןיא סע

 .ןעבילבעג חּכ ןענירעהירפ ןעצנאנ רהיא ייב זיא

 ןילַא -- םש לעב רעד -- רע אקוד טָאה רעבָא ךילדנע

 .טֿפּפמעקעב לעמיה ןיא עשר םעד

 ,רומכ םוי ברע --- ,עדנענעל יד טלהעצרעד -- לָאמנייא
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 ֿבוטימשילעב לארשו = | יה ועצעז .צ ,ש
 ישי ריי

 ן-יי ישר ק- ירא

 ליידיק ראטראשטישטש טוב

 ,ןהעזעג ןעדיא יד ףיוא גורטק ןעסיורג א םש לעב רעד טָאה

 ?עבש הרות יד ייז ייב לאז סע ,רהַאפעג ַא ייז טעהָארד סע זַא

 .ןערעוו ןעמונעגוצ טינ הַּפ

 -עגמורַא רעיורט ןעפיורג ןיא גאט ןעצנַאג םעד רע זיא

 .ןעגנַאג

 ןענייז טדָאטש ןופ רענהאונייַא יד זעוװו ,טכַאנױַאפ

 רָאּפ ַא רע טָאה ,ןעשנעב ייז לָאז רע םש לעב םוצ ןעמוקעג

 ,םוקילבוּפ םוצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ,טשנעבעג ייז ןופ

 ,טצעי טָאה רע סָאװ ,בלה-תורבש ןוא רעצ ןעסיורג רַאפ זַא

 .ןעשטנעב טינ םענייק רהעמ רע ןעק

 "עגקעװַא ?הוש ןיא דלַאב םש לעב רעד זיא םעדכָאנ

 "עג םלוע םעד רַאפ רסומ ידובד ןעטרַאד טָאה ןוא ןעגנַאג

 ןוא ,ןעלַאפענוצ שדוקדזורַא םוצ רע זיא םעדכַאנ .טנאז

 :ןעיירש וצ ןעביוהעגנָא טָאה

 יו .ןעמהענוצ הרות יד זנוא ייב ליוו ןעמ ,העוו ,העוו

 תומוא יד ןעשיווצ ןעריטסיזקע ןענעק ןַאד רימ ןעלעוו ױזַא

 "עג הדּפקה רעסיורג ךיז טָאה רע .,וליפא גָאט ןעבלַאה ט

 "עג םינבר יד ןעגעג תודרטש ענינייא ךיוא טאה ןוא ןענופ

 ,ורטק רעד סָאד זיא ייז בעילוצ , ןזַא ,טגָאזעג ןוא טדער

 עשלַאפ ףיוא טעדנירגעב סיוא םירקש ןעטכַארט ייז םורָאװ

 ןעביוא טאה ןעמ זַא ,טגַאזעג דיוא ןַאד טָאה רע .(* "תוחנה

 ,םיארומא ןוא םיאנת עֵלַא יד ןיד םוצ טלעטשענ

 .ןעגנַאגעג שרדמ-תיב ןיא ?הוש ןופ רע זיא רעהכַאנ

 .טגָאזעג רסומ ירבד רע טָאה ןעטרָאד ךיוא ןוא

 ךַאנ .ןענַאז ירדנ-לכ טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ

 -"ראטש ץלַא טרעוו נורטק רעד זַא ,טנַאזעג רע טָאה ירדנ-לכב

 .רעקרַאטש ןוא רעק

 ןוא תורמוח לעיפוצ יד רעטרעװ עזעיד טימ ןעניימ לָאז רע (+

 .ןעשטייטסיורא הרות רעד ןופ ליװ ןעמ סָאװ ,תוריזג
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 בוט"םשדלעב לארשי 'ר רעצ עו ,.צ .ש
 טיי

 ,טלייאעג תולפת ילעב עלַא יד רע טָאה ןעגרַאמ ףיוא
 ךאנ טעװ סע ןעוו ,חליענ-תלפת וצ ןעלעטש דיז לָאז ןעמ ידּכ
 גידנעטש טנעלפ ןיײלַא רע םורָאֹו ,ןייז גאס רעסיורג
 רַאפ רעדעיװ רע טָאה חליענ רַאפ ,ןענווַאד הליענ'תלפת
 ןייא ןיא ןעטקאהעג ןוא ,טגַאזעג רסומ'ירבד םלֹוע םעד
 -רעפ ןעטנוא ףיוא ּפָאק םעד דומע םייב טָאה רע .ןענייוו
 עכיוה יד ןעגָאז וצ ןעביוהעגנא רע טָאה םעדכַאנ ןוא ןעפרַאװ
 ,הרשע הנומש

 ,םיארונ םימי םוא ןייז טגעלפ רענייז גהנמ רעד הא
 -ובישזעמ רעד םורָאװ ןעקוק טינ רוזחמ ןיא טגעלפ רע זַא
 טיפ טעד ןענַאזרָאפ םהיא רַאפ טגעלפ ,5ֿיקעי 'ר ,בר רעשז
 ,ןעגָאזכַאנ םהיא טנעלפ רע ןוא רוזחמ ןופ

 םימש ירעש , רעטרעוו יד וצ ןעמוקעג זיא רע ןַא ןוא
 זַא ,טקרעמעב ליקעי 'ר טָאה "רעש ונל חתּפ , רעדָא "חתּפ
 פָאמ רָאּפ ַא רע טָאה .ךָאנ טינ םהיא םגָאז םש לעב רעד
 רעבָא םהיא טָאה םש ?עב רעד .,רעטרעוו יד טגאזעגרעביא
 ןעגיוושנא ?יקעי 'ר ךיוא ןאד ןיא ,טנַאזעגכַאנ טינ ץלַא
 ,ןערָאועג

 ןעביוהעגנָא תועונת עכילקערש ןַאד טָאה םש לעב רעד
 ,ןעגנַאהעגרעבירא רעטנוא ףיוא ּפָאק ןייז טָאה רע ,ןעכַאמ וצ
 ךיז םלוע רעד טָאה .טכיירגרעד טיפ ענייז טָאה רע זיב
 ןעבָאה ייז .ןעלַאפ טינ דרע'רד וצ לָאז רע ,ןעקַארשרעד
 ,ןעלַאפמוא טינ לָאז רע ,ןעטלַאהוצ םהיא ןהעגוצ טלַאװעג
 ,טַאהעג ארומ רעבָא ייז ןעבָאה

 .טיציק ףלָאװ 'ר םעד ןעגעוו ןעוועג עידומ ייז ןעבָאה
 ,ןערהירנַא טינ םהיא ןיא ךיז לָאז ןעמ ,םלוע םעד ןעבעגענ קנואוו א טָאה ןוא ןַאהמ -עג קוק ַא טכיזעג ןיא םהיא טָאה ןוא ןעגנַאגענוצ רע זיא

 -עגסיורא ןעוועג ןַאד ןענייז םש פעב םייב ןעגיוא יד
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,ש

 א יװ ,טמורבעג רע טָאה ?ו0 ןייז טימ, ןוא טעשטראטטפ
 ."טקָא רעטעליוקעג

 .ןעטלַאהעגנַא העש ייווצ עניוזַא ױזַא טָאה סע ןוא

 ףיוא טָאה ןוא ,ןעמוקעג ךיז ןצ ?ענש רע ןיא גנולצלּפ

 .טנידנעעג הלפת יד ךינ

 ,םש לעב םוצ ןעמוקעג עלא ייז ןענייז רוּפכ םוי יאצומ

 גידנעטש גהנמ רעד ןיא יוזַא םוראוו ,ןייז םיִנּפ לבקמ םהיא

 | .ןעוועג

 םעד ןופ ןיא סע סָאװ ,טנערפעג ןטד םהיא ייז ןעבַאה

 .ןעראוועג גורטק

 :טלהעצרעד סעדנעגלַאפ ןאד ייז רע טָאה

 עג הליענ ןופ הרשע הנומש עליטש יד ןיִב ךיא ןעוו

 -ייוצ םוצ םלוע ןייא ןופ בוכיע ןֵא ןהא ךיא ןיב ,ןענאטש

 הרשע הנומש רעכיוה רעד ייב ךיא באה .ןעגנַאנעג ןעט

 .ןהענוצ םינוילעה תומלוע יד רעביא טכורּפענ ךיוא

 "ראד ךיא בָאה ,ןעמוקענוצ לכיה ןייא וצ ױזַא ךיא ןיב

 ןענעק לָאז ךיא זיב ,ןהענכרוד טפראדעב רעש ןייא ךָאנ ןעט

 ,ןעמוקוצ םלוע לש אנובר םוצ

 ןופ תולפת ןענופעג ךיא בָאה ?כיה ןעזעיד ןיא ןוא

 ןוא .טאהענ טינ הילע ןייק ןעבָאה ייז סָאװ ,רהָאי גיצפופ

 בוט םוי ןעניטנייה ןעבַאה רימ סָאװ םעד בעילוצ ,א טצעי
 תולפת עלַא ענעי ךיוא ןענייז ,טנעוװאדעג הנוכ סיורג טימ
 ןרעטשנעגרַאמ רעד יו ,טַאה החלפת עדעי ןוא ףיורא טָאנ וצ
 ,טכיילעג

 : תולפת ענעי וצ ןעפורעננַא ךיז ךיא טָאה

 ?ףיורַא טינ טָאג וצ רעהירפ רהיא טנעז סָאװ רַאֿפ ---

 -עננָא ױזַא ןענייז רימ, :טרעפטנעעג רימ ייז ןעבַאה

 טסלָאז וד ,ותלעמ םור ףיוא ןעטרַאװ וצ ,ןעראוװעג טנַאז
 | .ןערהיפ זנוא
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 בומיפש-לעב לארשו 'ר ועצעז .צ ,ש

 ;טנאזעג יז ןע ךיא בָאה

 ךיֵּמ טימ טמוק --

 עפא ןימ רעיוט רעד ןוא

 עננא רעבא באה ךיא ןעוװ

 - ןעטוקעג ךאלמ א ןיא ,ןהעג

 .ןעננטהשנפילא םאלש 8 רעוומ | םיֹוא טָאה ןוא

 לאו ךיא ,ןעהערד םאלש םעד ןעכביוהעגנא ךיא בָאה

 ןאד ךיא יב .טנעקעג םינ כָאה "טא ןוא ןענעפעפיוא םהיא

 ראה ךיא ןוא ,ןעמ4992 / --- ינופישח הוא ץיבר ןיימ וצ

 ןערא יד/ :ןעירשענ ןוא ןעטעבענ םהיא

 5ש טנבר םוצ ןעטפ טואֿפ רימ הא קילגנוא ןעסיורג ַאזַא

 ."וצ טינ םלוע

 :טלטטאד טנַאזעג ריפ רע טָאה

 ךיד ראפ לע ךיא ביוא ןוא ,ריד טיפ ןחעג לעװ ךיא ---

 .ןענעפע םהיא יא קעוו ןענעמע ןענעק רעיוט םעד

 .םהיא ןטהטעג ןאורפ ט ,סטטלש םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא

 .טנעטעג םינ ןענעפע סאלש םעד טאה רעבָא רע ךיוא

 ;ריפמ וצ ןעפורעננא ךיז רע טָאה ןַאד

 25 טינראה ןט2 ךיא ,ךאד טפחעז --

 ןיט רַאֿפ ןענייה וצ ןעביוהעגנַא רעטיפ ןאד ךיא בָאה

 ;ן'יבר

 75 הע םוא ןיא ןעזאלרעפ רימ וד טּפנעק יו ---
 :טרעפטנעענ רע טָאה

 ףךיא ,ריד רטפ ןאהט ןעק ךיא טו ,טיגנ סייוו דיא ---

 .הישט"פפיה םוצ ןחענוצ ריד טימ רעבא לעװ

 ,ןהעורעד סנעטייוו ןופ ריפ טָאה ונקדצ חישמ ןעוו

 ;רימ וצ ןעמורעגנָא ךיז רע טָאה

 ! טינ יירש ---

 ךיא ןיֵה .ןעבעתעג םנעכיוצ ייווצ ריס טָאה רע ןוא
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 ֿבוטיטש-לעב לאלשי 'ר יי ועצע! ,+ ,ׁש

 -ענפיוא בָאה ךיא ,טָאנ קנַאד ַא ןוא רעיוט םוצ ןעננַאנעגוצ

 ןוא .תולפת עלא יד טההיפעגקעווא ןוא רעיוט םעד טנעפע

 -ייז תולפת עלא יד סָאװ ,חלודנ החמש רענעי טָא בעילוצ

 -- ןערָאװעג ןעביוהרעד ןענ
 בָאה ךיא ןוא ,ןעראועג ןעניוושנא רוניטק רעד זיא

 "עג לטב זיא הריזג יד ,ךס א ן'הנעט טפראדעב טינרָאג

 הריזנ רעד ןופ המישר יד יװ ,טינ רהעמ זיא סע ןוא ,ןערָאװ

 .ןעבילבענרעביא

 ַאזַא טָאה םש לעב רעד סָאװ ,רעבָא םעד םעלַא ךָאנ

 ,םעד םעלַא ךָאנ ,טַאהעג ן'קנַארפ ןעגעוו גנוניימ עטכעלש

 -עביקנַארפ יד ,טנעלעגקעװַא תוחכ לעיפ ױזַא טָאה רע סָאװ

 רהעז טייצ קיטש ַא ךַאד רע טָאה ,ןעפּפמעקעב וצ גנוגעוו

 -צנעג ןענייז ןעטסיקנארפ יד סָאװ ,ףיורעד טרעיורטעג לעיפ

 .ןעטַארטעגסױרַא ןעביולג ןעשידיא ןופ ךיכ

 חניכש יד -- סלָאמַאד טגָאזעג רע טָאה --- רעה ךיא

 ךָאנ זיא ,טפעהעב ףונ םוצ זיא רבא רעד זומזלכ .ןענייוו

 ןעװ .ןעבָאה האופר ַא טעװ רע זַא ,גנונפַאה ַא ָאד ץלַא

 ןייק גיבייא ףיוא ןיוש זיא ,בָא רבא םעד רעבָא טדיינש ןעמ

 ,ןייז טינ לָאז רע טכעלש יװ ,דיא רעדעי .ןאראפ האופר

 ןוש רעבָא טהעג רע ןעו רבא ןַא הניכש רעד ןופ זיא

 "נַאג ַא הניכש ירד טרעוו ,קעװַא טייקשידיא ןופ ןעצנאגניא

 .ןֶא רבא ןעצ
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-- 
 'צ }

 ןעשַאלענסױא טרעוו טכיל עסיורג יד

 םירוסי עכילקערש טיוט ן'ראֿפ טָאװ רע -- .םש לעֶנ ןופ טיוט רעד
 םהיא ויא רע ןזַא ,תומסה ףאלמ םוצ טנַאזעג טָאה רע -- .ןעטילעג

 לָאז רע יבַא ,?חומ ,ןעבעל וצ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,העש ייווצ יד
 ןעניטיונ סָאװ ,תומשנ יד ןעו --- .ןערעטַאמ וצ ןערעהפיוא םהיא
 םשילעב רעד ֹוא ,ןערָאװעג רהָאװועג ןענייז ,ןוקית א ןיא יז

 רע ,םש לעב םוצ ןָאהטענ זָאל ַא ךיז ייז ןעבַאה ,דלאב טברַאטש
 'םיוראש םוטש ןופ רע טָאה המשנ ןייא -- .ןעבעג ןוקית ַא יז לָאז
 ,טנַאיעג

 .טגידנערעפ ןעכעל ןיא ןַאיסימ ןייז טָאה םש לעב רעד
 עיינ יד .ןעוועג עינכמ ךילצנעג רע טָאה "קנַארפ עשר , םעד

 ןעטסעפ ַא ףיוא רע טָאה ,ןעפַאשעב טָאה רע סָאװ ,גנוגעוועב

 טלעטשענקעװא ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעדָאב ןערעכיז ןוא

 .ןעבענעגרעביא דנעה עניהעפ ןוא עיירטענ ןיא יז טָאה ןוא

 תונחס עלעיפ ןופ טלעננירענמורא ןהעזענ ךיז טָאה רע

 וַא ,ןעוועג רעכיז זיא רע עכלעוו ןיא ,םירבח ןוא םידימלת

 סָאװ ,םיוב םעד םורא ןהענמורַא עבעיל לעיפ טימ ןעלעוו ייז

 רעייז ךרוד זַא ,טצנַאלפרעפ ןעבעל ןעשידיא ןיא טָאה רע

 רהעמ ץלא םיוב רעד ךיז טעװ עבעיל ןוא טייקגילעפגראז

 טייברַא ןייז זיא סע .ןעסקאוועצ ןוא ןעהילבוצ רהעמ ןוא

 רעד ןופ טפרַאדעב ןיוש טָאה רע ןוא ןעמוקענ עדנע וצ ןיֹוש

 רעד ףיוא רהעמ ןיוש םהיא טָאה טָאג .ןהעגקעוַא טלעוו

 .טפראדעב טינ דרע
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ו רעצעז .צ .ש

 דניירפ עלא יד יװ ,םש לעב רעד טָאה טכביולגעג ןוא

 רעד ןופ ןעשנעמ עלַא יװ טינ טעוװ רע זא ,ענייז םירבח זו

 ,ןחעגקעווא טלעוו

 רַאפ טייצ עצנַאנ יד טכירעג ךיז טָאה םש לעב רעד

 -ידעבעל םרוטש א ךרוד ,וחילא יו ,ףעװ רע זא ,טיוט ןייז

 .ףױרַא לעמיה ן'פיוא דייחרעג

 "עג טָאה םש לעב רעד ןעכלעוו ןיא ,רעבָא ,רוד רענעי

 .ןצרעד ןעוועג חכוז טינ טָאה ,טבעכ

 ןערָאװעג קנַארק ךילרהעפענ כ"קת רהַאי ןיא רע ןזיא

 ,ןעגעלעגבַא קנַארק טייצ קיטש א זיא רע סָאװ םעדכָאנ ןוא

 .ןעבענעגקעװַא ?עמיה םעד המשנ ןייז רע טָאה

 "ָאועגנ רע ןזיא רהַאי ןעטנַאמרעדנעביױא ןופ םייצ-חסּפ

 סָאװ ןערָאװעג זיא רע .ןענַאמ ןץפיוא קנַארק ךילרהעפעג ןער

 רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ זיא ?וק ןייז ןוא רערענַאמ גָאט ַא

 ,ןערעה טנעקעג טינ טעמכ ןיוש טאה ןעמ .ןעראוועג ךאווש

 רהעמ ץלא רע טָאה נָאט א סָאװ .טדערעגנ טָאה רע סָאװ

 .ןערָאלרעפ תוחכ ענייז

 טיוה רָאנ ,טעמכ ,ןיוש זיא רע ןעוו ,רעכָא ןַאד ךיוא

 -סיױרַא ןעטפערק ערעיוהעגננוא רע טָאה ,ןעוועג רענייב ןוא

 ,ןעמוקענ םשח תדובע וצ ןזיא סע ןעוו ,זעזיוועג

 דימלת ןייז לָאמנייא םהיא וצ ןיא טייצ רענעי וצ

 סעּפע ןענערפ םהיא לָאז רע ,ןעמוקעגניידַא סעקרוּפ דוד יר

 ,םיקלא תדובע ןיא ןינע ןא ןענעוו

 ןערהעלקרע ֹוצ ןעביוהעגנָא םש לעב רעד םחיא טָאה

 ןיא רע זיא ,ןינע םעד םהיא נידנערהעלקרע ןוא ,סעלַא

 סנייז טכיזעג סָאד ןוא ןעלאפענניירא תובהלתה רעגידלאווג

 .טנערבעג רעייפ-"רעקַאלפ יוװ ,טָאה

 טנעמַאמ רעטצעל רעד ןַא ,טסואוועג טאה םש לעב רעד
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 -עגנָא ךיז טָאה רע ןוא ךיז טרעטנהענרעד ןעבעל ןייז ןופ
 .םהיא וצ ןעטיירגוצ ןעביוה

 ישנא, יד ךיז ןעבָאה תועובש ןֹופ םכַאנ רעד ןיא
 ןעלָאז ייז ,ןעבילקעגפיונוצ ןיוה ןיא םהיא ייב "ןמולש
 ."שורקה י"ראה.. זופ ןוסית םעד טיוק ,ןייזפיוא טכַאנ עצנַאג

 "עג הרות ןעדנוטש עלעיפ ייז ראפ םש לעב רעד טָאה
 .טנַאז

 הרבח, יד ןעפור ןעסייהעג רע טָאה הירפ רעד ןיא

 טימ ךיז ןעֶלַאז ייז יװ ,טנערעלעג ייז טָאה ןוא "השודק

 .ןייז ססעתמס הרובק ןייז

 ןעמוקעג ןעטסערק ענייז וצ לעסיבא רע ןיא םעדכאנ

 ן'רַאפ ןענװַאד טלעטשענ זיוה ןיא םהיא ייב ךיז טָאה ןוא

 ,םענייז ןיִנֵמ םעד רַאפ דוסע

 םיוע לש אנובר םעד טימ לעסיבא ךָאנ ךיז ריִמַאֿל ---

 ןעּפעומשכרוד

 .ןעפורעגנָא םיברולפ ענייז וצ ךיז דע טָאה

 -נעדָארָאה ןמחנ 'ר ,דימלת ןייז ןיא ןענוואד םעד ךָאנ

 ,טָאג ייב םימהר ךיז ןעטעב ןוא ןייז ?למתמ ןעננאגעג -

 .ןעקנעש ןעבעל רהָאו עכילטע ךָאנ םש לעב םעד לָאז ד

 : טגָאזעג םידימלת ענייז וצ םש לעב רעד ןַאד טָאה

 שיערמ רע ןיא טסיזמוא  ,טפיומטוא  ,טּפיזמוא --

 -ויא רעד ךרוד ןחעגניירא ןענעק טכאװ רע ןעו ..תומלוע

 רע טלָאװ ,ןהענניירַא געלפ ךיא רעכלעוו ךרוד ,ריט רענעג

 ןיא רעבָא ױזַא .םעּפע ןָאהטפיוא טנעקעג חלפת ןייז טימ

 .ןעֶלַאפרעפ סעלַא

 סָאװ ,תומשנ עלא יד ןערָאװעג רהאוועג ןענייז ?ייוורעד
 א ףיֹוא נידנעטרַאװ ,והתח םלוע ןיא םורַא ךיז ןעהערד

 .קעװַא טלעוו רעד ןופ דלאב טהענ םש לעב רעד ןַא ,ןוקית
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 רע ,םש לעב םוצ ןָאהטעג זָאל א עֶלַא ךיז ייז ןעכַאה

 | ,ןייז ןקתמ ייז לָאז

 ענייא .ןעבעגעג ןוקית רעייז ןעמעלַא ייז רע טָאה

 רהיא טָאה רע .,ךיז ןופ ןעסיוטשרעפ רע טָאה ייז ןופ רעבָא

 .ןייז ןקתמ טלָאװעג טינ

 זיא רעכלעוו ,םענייא ןופ המשנ א ןעוועג זיא סָאד

 .ןעועג טיֹוט רהַאי גיצכא ןיוש

 ֹוצ ןעביוהעגנָא םש לעב רעד טָאה -- ,רהאי גיצכַא

 יד רעביא טסלענָאװ וד זַא -- ,המשנ רעד ףיוא ןעיירש

 -ענ טינ רָאנ וד טסָאה ךָאנ טנייה זיב ןוא ,םורַא ןעטלעוו

 סיורַא .טלעוו רעד פיוא םש לעב ַא ָאד זיא סע זַא ,טסואוו

 ,עשר ,ןענַאד ןופ

 םש לעב םעד ןעבָאה ןיירַא גָאט ןיא רעפעיט סָאװ ןוא

 עכילקערש טָאװה רע .ןעזָאלרעפ תוחכ ענייז רהעמ ץלַא

 יד ןַאד ןענייז ךילנעדטרענוא .ןעמילעג ןעצרעמש עשיזיפ

 .ןעוועג ענייז םירוסי

 תומה ךאלמ םוצ ךיז טָאה רע יװ ,טרעהעג ןעמ טָאה

 : ןעפורעננַא
 ,טינ רימ רעטַאמ ,לחומ ןעדנוטש ייווצ יד ריד ןיב ךיא

 ןעשנעמ יד וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה רעהכַאנ ןוא

 עדנעגלָאפ יד טיס םהיא ןעבענ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 : רעטרעוו

 -יױלטנַא גידנעטש טנעלפ סָאװ ,תומח ךאלמ רעד ---

 -ענ תושר םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,ַא טצעי זיא ,רימ רַאפ ןעפ

 רָאנ ענייז סעציילּפ יד םהיא ייב ןענייז ,רימ רעביא ןעכבעג

 חחמש עסיורג ַא םהיא ףיוא זיא סע ןוא ןערָאװעג רעטיידכ

 ,זערָאװעג
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 בוטיםשד-לעב לארשי 'ר רעצעו .צ .ׁש

 ,טדָאטש ןופ רעניואוונייא יד ןענייז עלייווצ רעטעטש

 .ןעטעב ןעמוקעגנָא בוט םוי טוג ַא םש לעב םעד

 .טנַאועג הרות ייז ראט רע טָאה

 םידימלת ענייז רַאפ הרות טגָאועג רע טָאה םעדכָאנ

 ןותחתה ןדע ןג ןופ טהעג ןעמ ןעכלעוו ךרוד ,?ייז םעד ןעגעוו

 .ףיהא ןוילעה ןדע ןג םעד ףיוא

 נָא ךאווש גידלַאװג ךיז רע טָאה םורא עלייוו א ןיא

 / .ןעלהיפ וצ ןעביוהעג

 ,"םעונ יהיו, םלוע םעד ןעגָאז ןעסייהעג ןַאד טָאה רע

 ,ןערָאװעג רעסערג ץלַא ןענייז ענייז םירוסי יד ןוא

 ןעצרעמש עכילקערש ענייז ןעבָאה ענייז םידימלת יד

 -ָארבענסיוא ןייוועג ַא ןיא ןעבָאה ןוא ןהעזוצ טנעקענ טינ

 .ןעכ

 ףהעזרעד רעצ ןעסיורג רעייז טָאה םש לעב רעד זַא

 ,ןעטסיירט וצ ןעביוהעגנָא ייז רע טָאה

 טנייוו --- טנָאזעג ייז וצ רע טָאה -- ,טינ טנייוו --

 זַא ,רעכיז סע סייו ךיא .טינרָאנ רימ גרָאז ךיא .טינ

 ךיא לע דלַאב ןוא ןהענסיורַא ךדיא לעװ ריט רעד דרוד,
 ."ןהעגניירַא ריט רעדנַא ןַא ךרוד

 ןוא ,טנעלענקעװַא לָאס עכילטע ךיז רע טָאה םעדכַאנ
 .טצעזעג רעדעיוו ךיז קירוצ

 םהיא לָאז ןעמ ,ןעסייהעג רע טָאה םורא עלייוו א ןיא
 -- ןעקעדוצ ךעלייל ַא טימ

 .ןעבילבעגנ ןעגעיל רעדעיוו ןזיא דע ןוא

 ףערעטיצ ןוא ןעפרַאװ ןעביוהעגנָא ןַאד ךיז טָאה רע
 רעניהור לעסיבא רע זיא םעדכַאנ ןוא ,הרשע הנומש ייב יו
 .ןעראוועג

 .ענייז חסיסנ יד ןעביוהעננַא ךיז טָאה סע
 .ןעשעל וצ ןעביױהעגנָא ךיז טָאה טכיל עסיורג יד
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 בוטי"משילעב לאושי 'ר רעצעז ,צ ,ש

 ןוש טרעהעג טינ ןאד ןעמ טָאה ענייז עמיטש יד
 ,רחעמ

 -עג ןעפיל יד טימ טָאה רע יו ,ןהעזעג ראנ טָאה ןעמ
 .טכַאמ

 םחיא ןעמ טָאה ,טגעלעגוצ רעוא ןַא טָאה ןעמ זַא ןוא
 ינאומת לא, : םילחת, ןופ רעטרעוװ יד ןעלמרומ טרעהעג
 ,,,חוצאג לגר !

 ןיא ,רעטרעוו ענילייח יד גידנעלמרומ ,יֹוזַט טא ןוא
 ןעשַאלעגסיױא ןעבעל ןייז ןופ קנופ 5 רעטצעל רעד ךיֹוא ןיוש
 .(* ןערָאװעג

 יעפ יד טלהעצרעד ,טנעמַאמ ןעבלעז ןיא טקנוּפ ןוא
 ךיז ןעכַאה ,ןעננטגענסיוא זיא םש לעב רעד ןעוו ,עדנעג
 ןיוה ןיא םהיא ייב ךיז ןעבָאה סָאװ ,סרעגייז ייווצ יד ךיוא
 ,טלעטשענבַא ,ןענופעג

 .ףױהת .זווה * (*
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 ב : 2

 רצצצו .3 .ש
 ימי ענק בעקער = עי א = בוטיטשד-לעב לאושו 'ר

 שי ידי שיהיה
 עי יא אי

 יי טא

5 

 ,םיומ ןייז ךאנ םטש לעב ןופ ןעּבעל סאד
 ,ןעטוקעג דיגמ םעד טימ ןעמַאזֹוצ םש לעב רעד םהיא וצ ןיא ,גנוטסעפ רעגרוב .רעטעּפ ןיא ןעפעועג ןיא "בר, רעד ןעװ ד7 .טנעקעג טינ ןעבעל םייב םהיא ןעבָאה סָאוװ ,עניוזא ןוצ ןליפא .ןעזיוװק'ב רעגנעהנא ענייז וצ ךיוא לָאמטפַא ךיז טגעפ רע --- .ןעגנערברעפ תיב ינב וה ןייז לָאמטּפָא טגעלפ רע .טרהיפעגפיוא בעל א יװ שש לעב רעד טָאה טיוט ןייז ךָאנ ךיוא

 יד טימ ןוא ןעכוועב זי ףיז שנעמ רעגידע

 .ןעזָאלבַארַא דרע רעד ףיוא פָאמטפא ריז ךייחדעמיוט ךיוא רע טנעלפ ױזַא ,ןעגייטש -םיורַא לעמיח םעד ףיוא סָאמטפָא ךיוהרעגידעבעל טגעלֿפ רע יו ,טקנו טלעטשעג ד ר ע רעד טימ ןעננוהיצעג עטנעהָאנ ןיא םש לעב |ע טיוט םעד ךיוא יז טָאה יוזַא ,טלעטשעג לע מיה םעד טימ ןעגנוהיצעב עטנעהַאנ ןיא ןוא גנורהירעב רעמיטניא ןיא םש לעב ןענירעבע םעד טָאה קלאפ ןופ סעיזָאטנַאֿפ יד יװ ,טקנוּפ ןוג
 ,טָאג ןענעיד וצ יו ,ייז ןענרהעל ןוא ןזעזייוועב ףךעלקינייא ענייז וצ ןוא ןחוז ןייז וצ דיז טנעלפ רע  .ןעננערברעפ עילימאפ ןייז םימ ןוא ןעכוזעב ןיוה ןייז ?ָאמטפא טנעלפ רע .ןער -היפפיוא שנעמ רענידעבעל תמא ןא יו םש לעב רעד ךיז טגעלפ --- עדנעגעל יד טלחעצרעד -- דייחרעטיוט ךיוא
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 ֿבוט-טשילעב לארשי 'ו רעצעוז .צ .ש

 "עב םידימלת ענייז וצ ךיוא ךיז רע טגעלפ לָאמטפָא

 .זעייוו

 טלעמַאזעגפיונוצ םידימלת ענייז ךיז ןעבאה לָאמנייא

 ןופ ןעבָאה ייז סָאװ ,םינינעיהרות ענינייא ןעדערוצמורַא

 ,טרעהעגנ ?יומ ןייז

 ךיז ןוא ןעזיוועב םש לעב רעד ייז וצ ןַאד ךיז טָאה

 :ייז וצ ןעפורעגנַא

 סָאװרַאפ ? הרות ןיימ ןעגעוו ױזַא רהיא טגרָאז סָאװ

 ? םימש תארי ןיימ ןעגעוו טינרָאג רחיא טגרָאז

 טלָאװעג םידימלת ענייז ןופ רענייא טָאה לָאמנייא ןוא

 לעב םעד ףיוא ןעגנאנעג רע זיא .לארשי ץרא ןייק ןערהָאפ

 םעדכַאנ .םש לעב םעד טימ ןייז הצעב לאוש ךיז רבק ס'םש

 ענייז וצ החמש רעסיורג ַא טימ דלעפ ןופ קירוצ רע זיא

 לידה ןעמוקענ םירכה

 םהיא טָאה םש לעב רעד זַא ,טלהעצרעד ייז טאה רע

 .ןעררָאפ ןעסייהעג

 :טנערפענ םירבח ענייז ןַאד םהיא ןעבַאה

 ?ריד וצ טדערעג רע טָאה יוזא יו --

 זש לעב ןופ דימלת רענעי ךיז טָאה -- טקנופ טָא ---

 טדערעג טָאה דע .ךייַא טימ דער ךיא יװ -- ,ןעפורעגבָא

 -ַאטשעג רימ ןעבענ טרַאה טייצ עצנַאנ יד ןיא ןוא רימ טימ

 .וענ

 נוא טלהעצרעד -- ?עמיה ן'פיוא ,ןעטרַאד ךיוא ןוא

 ףיוא זיא רע ןעוו יו ,רענינעוו טינ רע טָאה --- עדנעגעל יד

 רעד ןופ ןעסקַאװ ןוא ןעהילב םעד ראפ ,ןעוועג דרע רעד

 זיא רע .טנרָאזעג ,ועפַאשעב טָאה רע סָאװ ,גנונעוועב

 יז לָאז רע ,ןענַאטשעג ךַאװ רעד ףיוא גידנעטש ןעטרָאד

 .ןעיירפעב גנורעטש רעדעי ןופ

 -עב םעד ףיוא ,ןערָאװװג טנערברעפ ןענייז סע תעשב

 כפפ
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 ףוט-משילעב לארשי 'ר רעצעז .צ .כ 5 א

 ךימלת ןעטבעילעב ןייז ןופ םירפס יד ,םינבר יד ןופ ?העפ
 וצ ןעפלאהעגטימ לעיפיווא ןעבַאה עכלעוו ,ףסוי בקעי 'ר
 טלהעצרעד -- ןעמ טָאה ,םזידיסח ןופ גנוטיירּפשרעפ רעד
 .טרעהרעד לעמיה ןיא שער ןענידלַאװעג ַא -- עדנענעל יד
 טָאה רלאב ןוא .,טרעטיצעג תופלוע עלַא שממ ןעבָאה סע
 : ןעפורסיוא טרעהרעד ןעמ

 .פביה ןיא טמוק ןיילַא םש לעב רעד ,ערַאװ ַא טכַאמ
 םעד טימ ן'הנעט'סיוא ןעגנַאגעג ךיז זיא םש לעב רעד

 -עב ןייז וצ זיא סָאװ ,טכערנוא םעד רַאפ םלוע לש אנובר
 .ןערָאװעג ןעגנַאגעב דימלת ןעטבעיל

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,זיירק ןייז ןופ יד וצ רַאנ םינ ןוא
 םש לעב רעד לָאמַא ךיז טגעלפ ,טנעקעג ןעבעל ןייז ייב
 וצ ךױא לָאמַא ךיז טגעלפ רע ןעזייוועב טיוט ןייז דַאְנ
 ,ןעזייוועב לָאמַא רוד ןעגידרעטעּפש א ןופ ענייז םידימלת יד
 ,רעננעהנא ענייז ןופ ענױזַא וצ ךיוא ןעזיוועב ךיז םאה רע
 .ןהעזעג טינ לָאמנייק ןעבעל ןייז ייב םהיא ןעבָאה עכלעוו

 ייז ןעו ,לאמ ןעדעי ייז וצ ןעזייוועב ךיז טגעלפ רע
 ןעדעי ,טבעלעגרעביא טנעמַאמ !ערעװש א  ן1עבַאה
 רע .רעטיב טפּפמעקעב ייז ןעבָאה רעגגענ ערעייז ןעוו לָאמ
 ןעלָאז ייז ,ייז ןעטסיירט ןוא ןעקרַאטש וצ ןעמוק ןַאד טנעלפ
 םימ רעטייוו ןעלָאז ןוא ןעלַאפעגבָארַא ןערעוו טינ ךיז ייב
 זערהעל ענייז ןופ גנוטיירפשרעפ רעד רַאפ טייברא רעייז
 ,ןהעננַא ןעעדיא ןוא

 רואינש 'ר טימ ,"בר , םעד טימ ךיוא טָאה עבלעז סָאד
 ,ןעפַארטעג ,ידַאל ןזפ ןמלז

 -רעפ בר רעד ויא םידגנתמ יד ןופ תוריסמ יד דרוד
 ,ג;וטסעפ רעגרוברעטעּפ ןיא ןערָאװעג טרַאּפש

 -צאולּפ --- עדנענעל יד טלהעצרעד -- לָאמַא ךיִז טָאה
 ,"ריגמ , רעד ןוא ,טנעפעעג הסיפת ןייז ןופ ריט יד גנול
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 בוט-םשילעב לארשי 'ר רעצעז ,צ .ש

 זיא סָאװ ,ןַאמ ןעטלַא ןא םענייא ךָאנ טימ ,יבר ס'בר םעד

 "ײרַא רדח ןיא םהיא וצ ןענייז ,ןעגנַאגעג םהיא סיואראפ

 ךרוד .ןהעזעג טינ םש לעב םעד טָאה בר רעד .ןעמוקעג

 ,זיא סָאד רעוו ,ןערָאװעג רהַאוװעג רע זיא רעבָא ץיבר ןייז

 "ער וצ בר םעד טימ ןעבױהעגנַא טָאה םש לעב רעד

 "עג ןוא טסיירטעג טייצ עצנַאנ יד םהיא טָאה רע .ןעד

 ,טקרַאטש

 "ַאז הרות לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא דע טָאה םעדכָאנ

 .ןעג

 ,טליפרע גנַאלרעפ ןייז בר רעד טָאה

 "נָא דיגמ םוצ םש לעב רעד הרות רעד ךָאנ ךיז טָאה

 : ןעפורעגנ
 לבקמ רימ ןופ טסַאה וד יװ ,תואב תוא טגָאז רע --

 .ןעוועג

 ןעוו זַא ,ןַאד ןעטעבעגנ בר םעד טָאה םש לעב רעד ןוא

 הרות ןייז ןערעהפיוא טינ רע לָאז ,זערעוו טיירפעב טעוװ רע

 -"רעפ םידיסח ענייז ןעשיווצ רהעמ סָאװ יז לָאז ןוא ןענָאז וצ

 .ןעטיירּפש

 ןיא םש לעב ןופ רעגנעהנַא הנחמ יד ןעוועג זיא ןיילק

 ןעביוהעגנָא "בלבש הרות , ןייז טָאה רע יו דלַאב ,ביױהנָא

 רעפלעהטימ ענייז ןעוועג ןענייז לעיפ טינ .ןעגידערּפ וצ

 "עג ןערהיפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ףּפמַאק ןייז ןיא

 ריא .ָאטעג רעשידיא רעד ןופ טסייג ןעשיטעקסַא םעד ןעג

 "טכַאלש םעד ףיוא טייצ עננַאֿפ א רע זיא ,טעמכ ,זייֵלַא רענ

 ןעשנעמ עטנעהַאנירַאג יד ןיא וכיפא .ןענַאטשעג רלעפ

 .ןענופעג טינ רעפלעהטימ ןייק ךיז רַאפ רע טָאה ענייז

 ,ןעטייקגיהעפ עשירָאטַאזינַאגרַא ענייז קנַאד ַא רעבָא

 ,קְלָאפ ןעשידיא םוצ עבעיל ןופ לַאווק זעסיורג םעד קנַאד א
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 בוטימשילעב לארשי = } רעצעז .צ .ש

 םעד קנַאד ַא ,טסילפעג ץרַאה סיורג ןייז ןיא טָאה סָאװ
 ערהעל עיינ ןייז ןעכלעוו ןופ טנעמעלע ןעגיצרַאה ןוא ןעכייוו
 ךיז טָאה םעלַא םעד קנַאד ַא -- טּפַאועגכרוד ןעװעג זיא
 ןופ ןיירק רעלַאמש רעד טרעסערגרעפ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא
 -יברעפ ענייז רעהירפ ןענייז סָאװ ,יד .רעגנעהנַא ענייז
 נא עמסעיירט ענייז טצעי ןענייז ,ןעוװעג רעננעג עטסנעס
 -ירפ םהיא ןעבַאה סָאװ ,יד ןופ עלעיפ .ןערָאװעג רעגנעה
 ענייז טצעי ןענייז ,טכַאמעגקעװַא דנַאה רעד טימ רעה
 .ןערָאװעג םידימלת

 םש לעב רעד טָאה טוט ןייז רַאפ ןערהאי עטצעל יד
 ,ךיז םורַא טָאהעג ןעלָאטסַאּפַא ןופ חנחמ עסיורג ַא ןיוש

 רעד טָאה ןעלָאטסָאּפַא עזעיד ןופ ףליח רעד טימ ןוא
 -ָאדַאּפ ,ןילָאװ ץנַאג רעביא טיײרּפשרעפ ערהעל ןייז םש לעב
 .אמיל ןופ רעטרע עכנַאמ ןיא ךיוא ןוא ןעיצילַאג ןוא ןעיל

 ןוא רהעמ ץלַא ערהעל ןייז טָאה רחָאי וצ רהָאי ןופ
 טוט ןייז וצ זַא ,ױזַא ,ןעגיוצעגוצ ךיִז וצ רענ;נעהנַא רהעמ
 ,טאהעג רעגנעהנא דנעזיוט ןהעצ ןיוש יז טָאה

 -נַא םוידיסח רעט"שעב רעד טאה רעבא רחעמ דַאנ
 ןעסיורג ןייז ןופ טױט םעד ךַאנ ןעסקַאװ וצ ןעבױהעג
 . ,רערהעל

 ןעבַאה ,טבעלעג טָאה רערהעל רעסיורג רעייז ןמוילב
 בור ס .םהיא טימ ןענופעג גידנעטש ענייז םידימלת יד דיז
 .טרָא ןייא ןיא טרירטנעצנַאק ןעוועג עלַא ןענייז ןערחַאי
 -ישרעפ ןיא ןערהָאפוצ דךיז ייז ןענייז טיוט ןייז ךָאנ טשרע
 .ןעדנעגעג ןוא טדעטש ענעד

 טימ ייז ןעבָאה ,ןעמוקעג ןענייז ייז ואוו ,םוטעמוא ןוא
 -עגטימ רערהעל ןעסיורג רעייז ןופ ערהעל עסיורג יד דיז
 -רָאװרע רהיא רַאפ רעגנעהנָא ייז ןעבָאה םוטעמוא ,טבארב
 :רָאֿפ ערהעל עועיד טצעי טָאה טירשרעזעיר טימ .ןעב
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 בומ-םשילעב לארשו 'ר ועצעו .צ .ש

 רהעמ ץלַא זיא םזידיסח רע'ט"שעב רעד .טכַאמעג טירש

 רעזעידנארג א ןיא ךיז זיא רע זיב ,ןעסקַאװעג רהעמ ןו

 והעגנֶא ןיוש טָאה עכלעוו ,זעסקאוועצ גנוגעוועב-סקלָאפ

 .ןעהייר ערהיא ןיא רעדנעזיוט-טרעדנוח ןעלהעצ וצ ןעב

 ,רעבירַא ןיוש ןענייז עטרעדנוחרהַאי ייווצ עצנַאנ ןוא

 "עגנָא ךיז טָאה גנוגעוועב עניזַאד יד ןַא טניז ןופ ,טעמכ

 | | .ןעביוה

 םציא ךױא ךָאנ טריטסיזקע ןוא יז טבע? ךָאד ןוא

 .גנוגעוועב סלַא

 ריוא ךַאנ ךיז טניפעג ןעטפַאז-סנעבעל ?עיפוצ םורָאװ

 רצ ךיז ןיא ךָאנ יז טגָאמרעפ טצעי ךיוא .רהיא ןיא טצעי

 עלא יד ןענינייארעפ וצ ףיוא ,לאירעטַאמ-טנעמעצ לעימ

 ױזַא לָאז יז זַא ,ןעהייר ערהיא ןיא ןעהעטש סאו ,רעגנעהנא

 ױזַא ןענעק לָאז יז זַא ,ןעלעטשבא ןעצנַאנניא ןענעק דיז ךיג

 .ןהענרעטנוא ןעצנַאנניא דךינ

 ןענייז ,טעמכ ,רהָאי גיצכעז ןוא טרעדנוה עצנַאג ןוא

 רעגיזָאד רעד ןופ רעפּפעש רעד טניז ,ןעגנַאנעגקעװא ןיוש

 םסייג רעד ךָאנ טנעווש ךָאד ןוא ,ןעברַאטשענ זיא גנוגעוועב

 .תונחמ עשיידיסח ענעדישרעפ עּלַא יד ןעשיווצ םורַא רענייז

 ןעמָאנ ןייז טננילק עדנענעל ערַאבהעז ןוא ענידעבעל א יו

 ,טהעג סע .טצעי ךיוא ךָאנ לעביטש ןעשיידיסח ןעדעי ןיא

 ןוא זיא-סע-ןעוו לָאז ןעמ ,קעװַא טינ תעליתעמ ןייק ,טעמכ

 .ןענָאמרעד טינ םש לעב רעסרעוו יד זיא-סעיואוו

 עלַא ןעסייוו ,םידיסח ייב "םש לעב, ןעמ טנָאז ןוא

 .טדער ןעמ םש לעב ןעכלעוו ןענעוו

 עסייוו-עענש יד טימ םידיסח עטּלַא יד סע ןעסייוו סע

 ךיז גידנעהעלנָא ןוא ןעגיובעגנַא נידנעחעטש ,עכלעוו ,דרעב
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 + בוט"םשילעב לארשי 'ר | רע צעז ,צ .ש

 םלַאה א ןיא ,ייז ןעלהעצרעד ,םרעדנעטש יד ףיוא לעסיבַא
 ךיז גידנעלעיּפש ,דנַאטשוצ ןעט'מולח'רעפ ןוא ןעטכַארטרעפ
 עיורג ןיירג ערעייז ןיא רָאה ענרעבליז יד טימ עלייוו ערעי
 -עדישתעפ עלַא יד ,רעטכיזעג ערעייז ןעגיורקעב סָאװ ךדרעמ
 עשיריא סָאד עכלעוו טימ ,תואלפנו םיסנ ,םעדנענעל ענ
 ןיי | טניורקעב ןוא טצוּפעב יר'תונרתו ױזַא טָאה קלאפ
 .ןעבעל סעגירהעו"גיצכעז

 ןענייז עכלעוו ,"הנוחכיחרּפ , יד ךיוא סע ןעסייוו םע
 עגנוי עלַא יד ,ךנחתמ תוקיבד ןֹוא תודיסח ןיא טשרע ךיז
 יז םורא ןעסָאלשענמורַא טרַאה ןעהעטש סָאװ ,ךעלטייל
 ןולעפתה םסיורג טימ ןייא ךיז ןערעה ןוא םידיסח עטלַא
 ,טרָאװ סעדעי גידנעגנילש ,תוישעס ערעייז ןיא זַאטכקע ןוא
 ,םיורא ליוס רעייז ןופ טסילפ סָאװ

 ,"גראווניילק , לעסיב עצנַאג סָאד ךיוא סע ןעסייוו סע
 -החנמ וצ ןעמוק סָאו ,םידיסח יד ןופ הרבח עניילק יד
 יד ןיא ןירַא ךיז ןענע'בנג ןוא ךעלביטש יד ןיא ברעמו
 טימ ןהעמש ןעביילב ייז עכלעוו ןיא ,ךעלזיירק עשי'דיסח
 -ןיא ,ךעלעניוא עטצַאלגרעפ טימ ןוא ךעלּפעק ענעסיררעפ
 "עו עכלעוו ,ןעדנעגעל עשיטסַאטנַאפ יד ןיא ךיז גידנערעה
 -ןיירג ,עטלַא יד ןופ ?יומ ןופ ,פעק ערעייז רעביא ךיז ןעב
 ,םידיסח עיורג

 םש לעב ןעכלעוו ןענעוו סלָאמאד ןעסייוו עלַא ,עלַא
 ,טדער ןזוייר

 ןענעו ןעמ טדער סָאד זַא ,ןַאד ןעסייוו עלַא ,עֶלַא
 ,בוט-םש-לעב לארשי 'ד

 ןעדיא ייב ןענייז סָאװ ,ןע'םשילעב עלַא יד ןופ םורָאוו
 קלָאמ ןעשידיא םייב ןעמַאנ | י י ז רָאנ ןיא ,ןעוועג
 ,ןערָאװעג טגיבייארעפ
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 בוט-םש-לעב לארשי 'ר רעצעז .צ ,.ט

 רַאפ ךָאנ ןעדיא ייב ןעוועג ןענייז ןע'םשילעב עלעיפ
 .םהיא

 .ןעבילבעג ןעמָאנ ןייז רָאנ רעבָא זיא טניבייארעפ

 ראפ ץַאלּפ רעייז ןעטערטעגבא ייז ןעבָאה עֶלַא ,עלַא

 .ןעטסערג ןוא ןעטצעל םעד

 ןעסעגרעפ ןעמענ ערעדנא עלַא ןענייז ןעמַאנ ןייז דרוד

 .ןערַאװעג
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 םינכייצראפ-טלַאהניא





 םונכיוצרעפ-טלַאהנוא בוט"טשילעב לארשי 'ו

 ךוב סעטשרע

 :1 לעטיּפַאק

 --ןרעטלע ענייז -- .ט"שעב ןופ טרובענ םעד ןענעװו עדנעגעל יד

 רע -- .טכענק ַא רַאֿפ טפיוקרעפ טרעוו רזעילא 'ר רעטָאפ ןייז

 ןב א ןַאד ןיוש זיא רע -- .גינעק ןופ ץעוי לעב רעד טרעװ
 "ףלמה ץעוי, ןעגירעהירפ ןופ רעט220 יד -- .ןעװעג םיעשת
 -- .ןויסנ םעד ייב טהעטש רע -- .םהיא ןיא ךיו טבעילרעפ
 יעב םהיא טעװ רע זַא ,ן{והילא ךרוד וצ םהיא םנָאז םָאג

 ,ןעננַאגעב ןיא רע סטָאװ םשה שודק ןעסיורג םעד רַאט ןעניול

 .ןעטכיילעב לארשי לכ ןופ ןעגיוא יד טעװ םצו ,ןהֹוז ַא טימ

 : 9 ?עטיּפאק

 רעד -- .ט"שעב ןופ טרובעג םעד ןעגעװ עדנענעל עטייווצ יד
 רעסיורג גידלַאװג ַא טימ ןעסַאלשעב טָאה םלוע לש ונובר

 ינארַא ם"שעב ןופ המשנ יד רע םָאה ,ןייז הכומ רוד םעד חמשנ

 לבא; -- .ט"ס ןוא והילא ןעשיוצ ףפמַאק רעד -- .םקישעג

 תוחילש רעד ןופ לעמיה ןיא קירוצ ןטש רעד טמוק שאר יופחו

 ,רענייו

 : 8 לעטיּפַאק

 "ייז לַאוקיש םעד בוט םש לעב רעד זומ דניק א נידנעייז ךָאנ

 טרעװו רע -- .ןעמהענרעביא רדנעה -ענענייא ענייז ןיא םענ

 טימ רע טגניו ,רדח ןיא רעדניק גידנערהיפ -- .רעפלעהעב א

 טכיורגרעד גנַאזעג ןייז --.עניצרַאה םינוגנ ענעדעישרעפ יי

 ןיא רע -- .ןעדייל םינ סע ליװ ןטש רעד -- .לעמיה םוצ ןיב

 .םותי ןעדנעלע םעד ןעגעג ןאלפליה רעבָא

 :4 לעטיפַאק

 טנעיד רע -- .טדָאטשיסטרובעג ןייז טזוָאלרעפ םש לעב רעד

 -- .ךעלטדעטש ןוא טדעטש ענעדעישרעפ ןיא רעפלעהעב םֶלַא

 "עב רעד ךיוא ריז טָאה ץיװַאלזַאי ןיא םידימלת ענייז ןעשיווצ

 יענ ןיא רעכלעװו ,ןענופעג תילנרמ ריאמס 'ר ןואנ רעטמהיר

 עטסנעבענרעביא ןוא עטסיירטעג ט'ט"שעב םעד ןופ רענייא ןעוו

 -- .ןעראװעג הלנתנ ויא םש לעב רעד יװ םעדכַאנ ,םידימלת

 'ם'םרַָאד א טרעו ןוא יירעפלעהעב טוָאלרעפ םש לעב רעד

 ןומייס המלש ףָאזָשאליפ ןעשידיא ןופ גנורעדליש יד -- .דמלמ

 .םייצ רענעי וצ םידמלמ ןוא םירדח יד ןעגעװ
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 סונביוצרעפיטלַאהניא בוטיטש-לעב לארשי 'ר

 : 9 לעטיּפַאק

 עשיריא יד ןופ ןעבעל סָאד -- .דמלמיספרָאד סלַא םש לעב רעד

 ןענרעכ טגעלפ םש לעב רעד -- .םייצ רענעי וצ סערָאדנערַא
 טנעלפ ןויוה ןיא רַאדנערַא םוצ -- .דלַאו ןיא םידימלת ענייז טימ

 -נ'בושי יד טימ ךיו ןעמהענעב ןייז -- .ןעסעבָא ןעמוק רע

 ןעװעג רעזייווװגעװ ןוא ץעוילעב רעייז זיא רע -- .סע

 : 6 לעטיּפַאק
 ן;דתש א -- .ריז רַאֿפ דמלמ א ןערָאװעג זןיא םש ל"ר רעד

 פולמנייא ןייז -- .סעראדנערַא עשידיא יד רַאֿפ םיצירּפ יד ייב

 ײעב רעד - .ןענַארטעגרעבירַא טדָאטש ןיא ףרָאד ןופ ךיז טָאה

 ףוככס א סיוא טכיילג םש לעב רעד -- .שילש ןוא ררוב סלַא םש

 םענייא טימ רעטַאפ ס'רעוואטוק ןושרג 'ר ,םירפא 'ר ןעשיווצ

 -- .םעדייא ןַא רַאֿפ םהיא טמהענ םירפא 'ר -- .הלהק ןייז ןופ

 ,ןושרנ 'ר ,ןהוז ןייז -- .םירפא 'ר טברַאטש קירוצ געוװ ן'פיוא

 .ןענעגַאד רעבָא זיא הלכ יד -- .ךודיש םעד ןייז ?טבמ ליוװ

 :7 לעטיּפַאק

 -- .טצעזעב ףֹרָאד א ןיא ךיז ןעבַאה יורפ ןייז וא םש לעב רעד

 םהייל יד טגעלפ ענייז יורפ יד ןוא ןעבָארג םהייל טגעלפ רע

 'קעווא ןעפיוקרעפ םוצ טדעטש עטנעהַאנ יד ןיא ןעגַאװ ַא ןיא
 -- .תודרובתה רהַאי ןעבעיז טעװַארּפ םש לעב רעד -- .ןערהיפ

 ןעקנַאדעג עסיורג ענייז רע םָאה גורעבױעטַאּפרַאק יד ןעשיווצ

 8 םש ?עב רעד זיא רהַאי ןעבעיז יד ךָאנ -- .ןעגָארטעגסיוא

 .ןערָאװעגנ טחוש

 : 8 לעטיּפַאק

 ןיא םש ?עב רעד -- .תולגתה ןייז ןופ ןעטנעמַאמיברע יד

 ןיא ןעמיולטנט תוילגרמ רעדירב ייווצ יד -- .ןערָאװעג םחוש ט

 ךיז וצ םש ?עב םעד טמהענ ןושרג 'ר -- .םהיא וצ הרָאד

 םהיא טרהיפרעפ רע -- .רעביירטידרעפ ןייז רַאפ םהיא טכַאמ ןוא

 -- .קעװַא ךיז ןופ רעדעיװ םהיא רע טקיש -- .עטַאלב א ןיא

 טנעלמ הנשה שאר ףיוא .רַָאדנערַשא ןִא טרעװ םש ?עב רעד

 טימ נידנעטש םורא ךיז טגָארט רע -- .ןערהַאפ דָארב ןייק רע

 םענייא וצ םהיא טרהיפ ןושרנ 'ר -- .שטייטיירבע ןיא םירפס

 וע רטומ'םיוא םהיא לאו רע ,םינבר רעדָארב יד ןופ

 : 9 לעטיּפַאק

 לעב ןופ ןערהַאי דָאירעּפ ןעטשרע ןיא דרָאקא רעדנעסילש רעד

 "ענ "?ארשי:העור, א ןיא ונבר השמ רעדייא -- .ןעבעל ס'םש
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 טונכווצרעפ-טלַאהנוא בומ"סשילעב לארשי 'ר

 ןוא ןערעװ 'ןאצ:העורה א רעהירפ טזומענ רע טָאה ,ןערָאװ
 עניילס יד רעביא ניחנמ א רעהירפ טזומענג טָאה םש לעב רעד
 יד רעביא גיחנכ א זיא רע רעדייא ,ןערעװ רעדניק עשידיא

 ירָאֹפ ןיפ ןערהַאי עלעיפ יד ךָאנ -- .ןערָאװעג ןעדיא עסיורג
 'עג תיינתה ןייז ןופ טנעמַאמ רעסיורג רעד זיא ןעגנוטיירעב

 .ןעמוק

 : 10 לעטעּפַאק

 "ער ןוא רעמּפעש יד ןעגעװ םלועה תומוא יד ייב קסָאּפע רעד

 "עו םָאּפע רעשידיא רעד ןוא ןענַאיגילער ערעיײז ןופ רעמרַאפ

 טנעמאפיתולגתח םעד ןעגעװ ןעדנעגעל ייווצ יד -- .ערעזנוא ןעג

 א טימ םטילעב םעד טהעז רעוויטוק ןושרג 'ר -- .םש לעב ןופ

 טאהעג טָאה רע סָאװ ,שנוע רעד -- .ןעגָארטמורַא ךיי "רחוז,

 ,םיצראה ימסע ןעדיא וצ האנש ןייז רַאֿפ

 :11 לעטיפַאק

 ךלַאו ןיא -- .תולנתה ס'םשילעב ןעגעװ עדנענעל עטירד יד
 סכַא םט"לעב םעד ןעדיא הדע ןַא טניורק רעמיוב יד ןעשיווצ
 לעב רעד רעדייא רעהירפ טכַאנ 8 טימ -- .גיהנמ ןעשידיא
 טואלעג ?עמיה ןופ םהיא ןעמ טָאה ,ןערָאװעג הלגתנ ןזיא םש
 "עג רהָאי גיסיירד ןוא םסעו ןיוש םהיא זיא םע זַא ,ןעסיוו
 ןיז טלעװ רעד רַאפ לָאז רע ,טייצ ןיוש זיא סע ןוא ,ןערָאװ
 ,ןעוייו טייקסיורג

 ךוב סעטייווצ

 :1 לעטיּפַאק

 --.ןעינַאּפש ןיא הלבק רעשידיא רעד ןופ ןעסקַאװ ןוא ןעהילב טָאד

 ףךיו ןעבָאה ןעינאמש-תולג םעד רַאפ ןערהַאי דָאירעּפ ןעצרוק א
 םינטיס ןעינַאּפש ןיא םויציטסימ ןעשידיא ןופ דלעפ םעד ףיוא

 ןופ ביֹומנֲא ןיא -- .ןעוייועב ןוצ ןעביוהעגנָא ץינעדאקעד ןופ

 א ןעביוהענגנא הלבק עשידיא יד טָאה טרעדנוהוהחאי ןעטרעיפ

 ןופ דעישרעטנוא רעד -- .ןעיוב ןעליופ ןיא ריז ראפ טסענ

 ןיא ןוא ןעליופ ןיא הלבק יד ןוא ןעינאפש ןיא הלבק רעד

 .רנאלםור

 : 9 לעטיּפַאק

 ענינייא ןופ טולפנייא דעד -- .ןעילָאדַָאּפ ןיא תישעמיהלכק יד
 רעכילטסירק רעזירַאּפ רעכיוה רעד ףיוא ןע םש"ילעב עשידיא
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 םינֿפויצרעּפ-טלַאהנוא ֿבוט"םשי-לעב לארשי 'ף
 יי

 יייא וצ ךיז טעדנעװ ןינינעק רעזירַאּפ יד -- .עיטַארקַאטסירַא
 רעד -- .ןעשנעב אמייק לש ערז א טימ יז לָאז רע ,ייז ןופ םענ
 ילעב יד ןוא ןעליוּפ ןיא ןעםשילעב יד ןעשיווצ דעישרעטנוא
 .ןעילָאדַאּפ ןיא ןע'םש

 : 8 ?עטיּפַאק

 "גיטעהט םש לעב ןייז ןערהיפוצנא ןַא טביוה םש לעב רעד

 יד ןעפמלעה םהיא לָאו רע ,רפוס א וצ טמהענ רע -- .סייק

 ןעפיוה עשיצירּפ עלעיפ ןיא -- .ןעביירש םישחל ןוא תועימק
 םיריוטקָאד יד -- .ןעװעג רָאטקָאד רעטלהַאצעב רעייז רע זיא

 לעב רעד -- .טנערוקנַאק ַא רעייז ףיוא יו ,םהיא היוא ןעקוק

 עב רע -- .ןעטנעיצַאּפ ענייז ייז ןצ לָאמַא ךַאד טקיש םש

 ןוא םימשכמ ןיא ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעביולג םעד טפּפמעק
 ,רעפערט

 : 4 לעטיּפַאק

 ,לאומש 'ר -- .םסרפתנ אטיל רעד ןיא ךיוא טרעוו םש לעב רעד

 ןײא םהיא טעדַאל קצוק ןופ םידיגנ עטסערג יד ןופ רענייא

 טכַאנ ןעטימ ןיא טפיולטנַא םש לעב רעד -- .זיוה ןיא ךיז וצ

 ףעירב ַא ריבנ א ןעדיא א ןצ טיג םש לעב רעד -- .קצול ןופ

 ןוא ייוצ טימ ןענייז סָאװ ,דָארב ןופ הלהקה ישאר יד וצ

 "ַאועג טלהעװרעדסיוא םיסנרּפ סלַא רעטעּפש רהָאי גיצנַאװצ

 ןופ טיוט ןופ ןעכייצ םעד ּפָארַא טנעייל םש לעב רעד -- .ןער
 .ןעשנעמ ןופ ןערעטש

 :5 לעטיּפַאק

 טייב רע -- .ץנעדיזער עגידנעטש ןייק טינ טָאה םש לעב רעד

 טסקַאװ טעטירַאלוּפָאּפ ןייז -- .ץַאלּפ סגנוניואוו ןייז לָאמ עלַא

 םהיא וצ ךיז ןעמ טעדנעװו םוטעמוא ןופ ןוא גָאט וצ גָאט ןֹומ

 טימ רהעמ ןיוש טָאה רע -- .תולונס ןוא תואופר ךָאנ

 טוומעג סָאה ןוא ןעמוקסיוא טנעקעג טינ רעפלעהסיורַא ןייע

 "יירש תועימק יד ןעפלעה םהיא לָאז רע ,םענייא ךָאנ ןעמהענוצ

 רע טצעועב ,ןערעדנַאװמורַא ןופ ןעדהַאי דָאירעּפ ַא ךַאנ -- .ןעב

 ח"ב רעד זיא רעהירפ רוד ַא טימ ואווא ,שזובישזעמ ןיא ריז

 ,ח"ב ןעגעװ ןעדנענעל יד -- .ןעוועג בר

 : 6 לעטיּפַאק

 "סג א םהיא טכַאמ יורפ ןייז -- .םש לעב ןופ עילימַאפ יד

 רהיא ךיז טָאה סע זיב ,טרָאּפשעג גנַאל יױזַא טָאה יז -- ."זירּפ

 סָאװ ,םעדכַאנ -- .ןעברעװרע וצ ןיוה ןענייא ןַא ןעבעגעגנייַא

 ןיוש רע טָאה ,טצעזעב שזובישועמ ןיא ךיז טָאה םשילעג רעד
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 סונכווצרעפ-טלַאהנוא בוט-סשילעב לארשי 'ד

 טגעלפ יורפ ןייז ןעו -- .ןערהַאפמורַא טלָאװעג טינ רהעמ

 טגעלפ ,ןעגנאלרעד תובוח ןופ ןובשח ןעטעפ ַא רעבָא םהיא

 ןייק לָאמנייק ךיו ייב טָאה רע -- .ןעזַאל געװ ןיא ןעזומ ךיז רע

 הקדצ לעב רעסיֹורג 8 ןיא רע -- .ןעגיטכענ טוָאלעג טינ דלענ

 .ןעוועג

 :7 ?עטיּפַאק

 טָאה םידימלת ענייז םימ ןעמַאזווצ -- .םש לעב ןופ תונהנתה יד

 טימ לָאמנײק טאה רענייק -- .טנעװאדעג לחוש ס'ח"ב ןיא רע

 -- .טנעװאדעג ,םש לעב רעד יו ,תוקיבד ןוא ןַאטטקע ַאזַא

 "תנומש, תעשב םהיא וצ ןעגעלפ רעדנעויוט רעגילדנהעצ יד ןיא

 "עג תומשנ ערעייז '"ןוקיתת ַא לָאז רע ,ןעמוק םיתמ "הרשע

 שררמה תיב םעד לָאמטַא רע טגעלפ ןענװַאד ןעטימ ןיא -- .זעב

 ןופ חכ םעד טיס -- .ןעזָאלענקעװַא ךיז קרַאמ ןיא ןוא ןעזָאלרעּפ

 .טכיירגרעד ענייז תוגרדמ עכיוה עלַא יד וצ רע טָאה חלפת ןייז

 : 8 לעטיּפַאק

 רעציראק סחנּפ 'ר ןעו -- ,הוקמ ןיא תוליבט ךרוד הדובע ןייז

 לעב רעד טלָאו ,חסּפ רַאֿפ הוקמ ןיא ןעגנַאגעג ןעוועג טלַאװ

 לָאמַא םנעלפ םש לעב רעד -- .ןעברָאטשעג סינ תועובש םוא םש

 ינירט ןייוו לעסיב גירעביא ןא ןוא ןעּפַאכ ןעסיב ןעגירעביא ןַא

 םייהחַא טנעקעג טינ טָאה םידימלת ענייז ןוֿפ רענייק -- .ןעק

 א ןוא ןעפורענניירא ךיז וצ ייז טָאה ןיײלא רע זיב ןערהַאפ

 םהיא ייב ןענעלפ ןעדנעבָא יד ןיא -- .ןעשנואוועג "דנוזעג יײז

 "עג ייו טימ טנעלפ רע ןוא ןעגנערברעפ רעגײזַא ףלע ןיב טסעג

 ,ןהעג םייהא ןענעלפ ייז ןעוו .ןערהיפ ןעסעומש ןוא ןעכערּפש

 רעד טָאה םהיא ןצ רָאנ זַא ,ןערעכיזרעפ רענייא רעדעי טגעלפ

 ,טדערעג דנעבַא ןעצנַאג םעד םש לעב

 : 9 לעטיּפַאק

 םידימלת ענייז טָאה םש לעב רעד יוזא יוװ ןעלטימ ןוא ןענעוו יד
 טימ רע ןיא םענייא ןעדעי ןופ חמשנ רעד וצ -- .ןעברַאװרע
 יטאר יד טָאה רע יוזא יװ -- .ןעננַאנענוצ ?עסילש רעדנוזעב ַא
 -עייז -- .טכַאמעג םידימלת ענייז רַאֿפ שזוכישזעמ ןופ םידיסחח
 לעב םעד ,הריטּפ ןייז ךָאנ ,לעמיה ןיא טרעה דימלת ַא רער
 ייז טנַאז ןוא םולח ןיא ייז וצ טמוק רע -- .ןעגָאז הרות םש

 ייז ועמוק תבש ןעבלעז םעד -- .רעביא םש לעב ןופ הרות יד
 ןופ הרות עבלעז יד ןערעה ןוא םש לעב םוצ תודועס שלש רַאפ
 ןעװ ,טנעמַאמ ןופ טייקנילייה ןוא טייקסיורג יד -- ,ליומ ןייז
 ענייז עלַא -- .ןעשַאװ ןעסע םוצ ךיו טנעלפ םש לעב רעד
 -- .ןעקניזרעפ ףָאלש ןעפעיט א ןיא סלָאמַאד ןעגעלפ םידימלת

 -- ,טכַאמעג "איצומח, יד טָאה רע ןעוו ,טשרע ןעכאורע ןענעלּפ
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 סונכווצרעפטלַאהנוא בוטימשילעב לארשי 'ו

 לעב רעד יװ םולה ןיא לָאמנייא ןַאד טרעה סיקרוּפ דוד 'ר
 םידי תליטנ ןופ הנוכ יד ןענעװ ךיז ןענייז דינמ םעד טימ םש
 רע טרעה ,ןעפַאװרע ןייז ךָאנ ןעטונימ עכילטע טימ --- .לפלפמ
 .עקַאט "ץיקהב, שיט םייב עבלעז סָאד

 : 10 לעטיפַאק

 רעד -- .ם"במר ןערעװש ַא ףיוא ךיז טרעטַאמ ףירח לארטי 'ר
 םהיא טרעפטנערעפ ןוא םהיא וצ טמוק ןוא סע טלהיפרעד םש לעב
 ןעכיוהעגנא טָאה םש לעב רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא -- .סעֶלַא
 רערעװש א ףירח לארשי 'ר רַאֿפ ןיא ,ןעגָאז ס'וננע ענייז
 "רעד סע טָאה םש לעב רעד -- .ןערָאװעג טרעפטנערעפ תופפות
 -עגנָא לארפי 'ר וצ ךיז רע טָאה תוחילס יד ךָאנ ןוא טלהיפ
 ףיֹוא טשּפ ןערעײט א ןענעק 'ס'וננעג עניימ ,ָאי א :ןעפורו
 יַאּפ םענעש א ןיא הרות טגָאז םש לעב רעד -- .ןעגָאז תופסות
 ליװ ,דגנתס א רעניײז ,גלפומ ןדמל א -- .לעמיה ן'פיוא ץַאל
 -- .בִא םהיא טסיוטש תרשמ רעד .ןעסײרנײרַא ץַאַלאּפ ןיא ךיז
 תרות רעד ןיא ךיז טרעה ןוא רעטסנעפ םייב ךיז רע טלעטש
 .ןייא

 :11 לעטיּפַאק

 טָאה עלעיפ -- .םידימלת ענייז וצ םש לעב ןופ ןעגנוהיצעב יד
 טגעלפ רע ,ןעטלשטהענסיוא ןעקנירט ןוא ןעסע טימ רונ טינ רע
 רע -- .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעײז רַאפ דלענ ןעבענ ךיוא יז
 ויפ דניק ַא ,לעגניא ןענירהעידעבעיז ַא טימ םורא ךיז טרהיפ
 ףיוא טרעדָאֿפ ןוא ,תילגרס ריאמ 'ר ,דימלת ןעטבעילעב ןייז
 -- .ןרעדנואוועב וצ עמיטש ענהעש ןוא עסיז ןייז םענייא ןעדעי

 ײשזעמ ןיא הריד ַא ןעגנודעג רע טָאה דיגמ רעשטירעשזעמ םעד
 8 ןערלינ ףלעווצ וצרעד ןעבעגעג ךַאנ םהיא טָאה ןוא טזוב

 ,האצוה רעד ףיוא ךָאװ

 : 19 לעטיּפַאק

 יענ רדרע רעד ףיוא ןוא ?לעמיה ן'פיוא טָאה רע סָאװ ,םעלַא

 ?עב רעד -- .טלהעצרעד םידימלת ענייז רַאפ רע טָאה ,ןהעז

 ןעטלַאה םידימלת ענייז טסייה ןוא ם"פ םעד סיורא טפור םש

 רעד ןהֵעֹונָש ךיז לֵאְו סע ידכ ,טקעדענבא סנערעטש ערעײז

 סיומ ןענעק םינ ם"ס רעד ייז טעװ -- .רערעײז םיהלא םלצ

 ַא ןהעטש ןעזָאל םהיא לָאז ןעמ ,ךיז טעב ם"ס רעד -- .ןייז

 םעד םימ ןעגיטעז ןענעק ןעגיוא ענייז לָאז רע ידכ ,עלייוו

 .םידימלת ס'םש לעב םעד ףיוא טהעז רע סָאװ ,םיהלא םלצ

 : 18 לעטיּפַאק

 עטבעילעב ענייז ןופ רענייא רערעי -- .רודיס ס'םש לעב םעד
 לעב רעד ןוא ןעבײרשנָא השקב ןייז ןעטרָאד טנעלפ םידימלת
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 טונכווצרעפ-טלַאחנוא בוט"םש"לעב לארשי 'ר

 טָאה ענייז הטשנ יד -- .ןייז ל?ּפתמ םהיא ראפ טנעלפ םש

 רהיא טָאה ןעט זיב ןהעגבָארַא טלעװ רעד ףיוא טלָאװעג טינ

 ןעטיה יז ןעלָאו עכלעו ,ןעכעג םירובנ גיצכעז טנַאועגוצ םינ
 .גירנעטש

 : 14 לעטיּפַאק

 8 םענייז רַאֿפ "'תורלותהי'לעב , םעד טָאה םשדלעב רעד יוזַא יװ

 זאראש ןיא בר ןעוועג זיא תודלות רעד -- .ןעברָאװרע דימלת

 ןיא .ןיקיתות ןענעװאד ןעמוקעג רע ןזיא לָאמנײא --- .דארנ

 טָאה - .ןייז גירנעטש טגעלפ רעגייטש ןייז יו ,שרדמ-תיב

 סראס ןיא ןענטסשעג ןענייז עלא -- .ןעפָארטעג טינ םענייק רע

 -- .ךעלהשעמ ןוא םיִזשמ ם'םש לעב ןיא ךיז טרעהעגנייַא ןוא

 ענייז טיס ןעדיא הדע עצנַאג 6 הכ אוט טציזעב דיא ַא ביוא,

 חכ רעסיורג ט םהיא ןיא זומ ,ןייז ?טבס הלפת ןופ םילעז

 יאד ןֹופ ןיא ןוא ךיוז וצ טנַאזעג תודלות רעד טָאה -- "ןײז

 ברע טבײרט ןעמ -- .ןעראװעג רעננעהנַא ןַא רענייז ןֵא סלָאמ

 ףרטֹד ןיא ןומ רע -- .סיֹורַא דארגאראש ןופ תודלות םעד תבש

 ןערהָאֿפ םיױרימלת ענייז טימ םש לעב רעד ןוא ,ןעטלַאה תבש

 ןעליטש וצ רעצ ןייז לעקיבַא ידכ ,ןיחַא ךיוא

 : 19 לעטיּפַאק

 י"ומעג טינ םידימלת ענייז ןעשיוװצ םענייק טָאה םש לעב רעד

 -- .ןערעװו וצ וטוקמואלסס א רענייז ןייז יואר לָאז סָאװ ,ןענ

 שרוי רעניטסיינ ןייז דיהידב רענעגייא ןייז טָאה רעגינעוו ךַאנ

 :םולנעורעפ רעסיורג א ןופ ענגיצ ענייק טָאה רע -- .ןייז טנעקעג

 ןא טאהעג םָאה םש לעב רע .טגָאמרעֿפ םינ ךיז ןיא טייק

 ףָאנ רעבָא ןיא רענעי -- .דיגמ רעשטירעזעמ םעד ףיוא ניוא

 ןיא ךאֹד םהיא רע טָאה ךילדנע -- .ןעװועג דגנתפס א רענײז

 יװ ,םעד ןענעװ ןערנעגעל יד -- .טכארבעגניירא ןיירק ןייז

 ןעראװעג דימלת ַא ס'םש לעב םעד וזיא רעב 'ר יױזַא

 ךוב םעטירד

 : 1 לעטיּפָאק

 טינ -- .םויריסחה ם'פש לעב םעד זיא םיטנעדיא יינ ןייק טיג
 ינוא יד ראנג ויא רע -- .רע זיא רליפא ןעכירטש עיינ ןייק
 טָאד -- .םוטנערדיא ןיא ןעכירטש עסיוועג ןופ גניכיירטשרעט
 -- .עניײיו ןעטנעמעלע עגיניא ןופ טנַָארּפ ןיא ןעלכעטשסיורַא
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 ןעשי'רומלת םוצ רונ טינ נוהיצעב עשיטנַאטסעטַארּפ עסיוועג ַא
 י"ראה תלבק יד ךיוא -- .תלבק רעד ֹוצ ךיוא רָאנ ,םוטנעדיא
 י"ראה תלבק רעד וצ לייטנעגעג ןיא -- .ןעטַאלשעגסיױוא טינ
 עט יו ,גידערּפ עגיצרַאה רהעמ םוידיסח רע'ט"שעב רעד זיא
 יימ יד -- .עיצקַארטסבַא יו ,םעטסיסססנעבעל רהעמ :;עירָא
 עו הלבק רעשידיא רעד ןופ גנולעטשרָאפ עשיטסימישיּפָאזַאל
 .םוזרעוװינוא ןעצנַאג ןופ ץנעטסיזקע ןוא ןעבעל םעד ןעג

 : 0 לעטיּפַאק

 רעד ןופ ערהעל רעשיזיפַאטעמ רעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד

 יָאנָאמ רעד  :םויצַאניּפש םעד ןעשיוצ ןוא הלבק רעשידיא

 רעד דנערהעוו ,רוטַאנ רעד ןיא םזילַאוד ןיא טביולג םזיאעט

 "נא רעד -- .ּפיצנירּפ ןעשיטסינאמ ןיא טביולג םזיאעטנַאפ

 טיול :םויאעסנט9 ןֹוא םזיאעטָאנַאמ םעד ןעשיווצ דעישרעט

 ;ךיז רַאפ טעטילַאער ַא ןעזעװ עטסכעה סָאד זיא ןעטשרע םעד

 ןיא רָאנ עיּפשמ רעד טריטסיזקע ,רעבָא ןעטייוצ םעד טיול

 רהעמ ןיא םש לעב ןופ קיזיפַאטעמ יד -- .רעניײז העּפשה רעד

 ןיא ללכב הלבק עשידיא יד יוװ ,םזיצָאניּפש םֹוצ טנעהַאנ

 ןוא י"ראה םעד םיול םוצמצהידוסג רעד -- .טנעהַאנ םהיא וצ

 .ט"שעב םעד טיול

 : 8 לעטיּפַאק

 םלוע; םעד טימ "םינוילעה תומלוע, יד ןעשיווצ גנַאהנעמאזוצ יד

 סָאװו ,תוריבע יד ןיא ןליפא ,לַארעביא זיא טָאג -- ."ןותחתח

 ןופ גונעת רעד ךיוא יװ ןײלַא אטח רעד -- .טוהט שנעמ רעד

 שרוש ןעפעיט ןיא -- .סיורַא ןוילעה גונעת ןופ טלעוװק אטוח

 -- .טגינייארעפ ןעטכעלש םעד טימ עטוג סָאד ןיא ןערעײז

 עשר ןופ תודימ עטכעלש יד -- ."םינידה תקתמה, ןופ ןינע רעד

 ,םעד םעלַא ןיא -- .טלעדנַאװרעפ עטוג ןיא קידצ םייב ןערעוו

 יטיוקע עלעירעטַאמ רעדָא עגיטסייג עכלעווידנענריא טָאה סָאװ

 ןעשנעמ םעד זיא ךַאז ןייק -- .ןַארַאפ טײהטַאנ יד זיא ,ץנעט

 ףךיז םָאה םָאג :טנעהַאנ םהיא זיא טָאג יװ ,טנעהַאנ יוזַא טינ

 קרַאטש רעבַא זיא -- .טלעטשרעפ תוציחמ ענעדעישרעפ טימ רָאנ

 ןאד ןעײניושרעפ -- ןהעז וצ סָאנ רהעגעב רעד ןעשנעמ םייב

 .רלַאב תוציחמ עלַא יד

 :4 לעטיּפַאק

 יּמש ןופ עעדיא רעשיטסיאעטנַאּפ רעד ןעשיווצ ןעלעלַארַאּפ

 "נוא רעד -- .םש לעב ןופ רעבלעו רעד ןעשיוצ ןוא אזַאנ

 יוראפ רעשיססיאעטנַאּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןיא דעישרעט

 יָאניּפש םעד טיול 'סעלַא ןיא טָאג ןוא טָאג זיא סעל, אלומ

 יא ןעטשרע םעד ייב -- .הלכקהילעב יד טיול ןוא םזיצ
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 ןיא סָאװ) : עגַארֿפ רעד ףיוא רעפטנע ןא אלומרַאֿפ עועיד

 טימ ריו טצענערג ַאוַאניּפש ןופ םויאעטנַאּפ רעד -- "? טָאג

 רעטסכעה רעד זיא םש לעב ןֹופ םויאעטנַאּפ רעד ןוא םזיאעטַא

 רעד -- .םויאעטַאנַָאמ ןעטידיא ןופ קורדסיוא רעטסנהעש ןוא

 רעד ןופ ןייזטסואוועב ןוא ןעסיוועג סָאד ןיא םש לעב ןֹופ טָאג

 יו ןוא ןעטַאהס ענייז ןיא גידנעטש רע זיא יירפ ןוא ;סלעװ

 רעביא ןליפא ןיא ַאזָאניּפש ןופ רעבָא םסָאג רעד -- .םענייז ןעל

 ףַאלקש רעטדימשעג ַא זיא רע -- .טינ תיבה לעב ןייק ןײלַא ךיז |

 "עסנַאק ןוא ןעכַאורוא ןופ ןעטייק ענרעזייאק יד ןיא גידנעטש !

 טפארק עדנעביירס יד זיא ןעליוו רעיידפ ןייז טינ -- .ןעצנעווק

 ,םוינעמרעסעד רעד רֶאָנ רוסֲאַנ רעד ןיא

 : ךוב סעטרעיפ

 :1 לעטיּפַאק

 רעד ויא ןײלַא רענייז הטיש רעשיויפאטעמס רעד ןיא רַאנ סינ

 "עב ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנַאגעג געװ םענעגייא ןייז ךיז םש ?עב

 "עג געװ םענענייא ןייז רע םָאה םוסנעדיא ןעשיטקַארּפ םוצ גוצ

 ןוא טייקשיריא רעשינבר רעד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד---.טָאה

 ילַאמ יד -- .טגידערפ הלבק יד סָאװ ,טייקשידיא רעד ןעשיווצ

 סלַא הלבק יד סיורַא ןעלעטש עכלעוװו ,עכנַאמ ןופ גנוניימ עש

 טוטנעדיא עשינבר םסָאד טכבערטשעג סטָאה עכלעוו ,גנוגעוועב

 ,ןעפפמעקעב ןצ

 : 9 לעטיּפאק

 גנוגעוועב עשידיא עוויטיזַאּפ ַא רָאנ נידנעטש זיא הלבק יד
 י-תורהל ענייק לָאמנייק טָאה יז -- .עוװיטַאגעג ןייק טינ ,ןעוועג
 'רעפ טינ םוטנעדיא ןעשינבר םוצ עגונב ןעצנעדנעטידימשהלו
 ןעבָאה "םינורחא, יד ןוא "םינושאר, יד סָאװ טסעלַא -- .טגָאמ
 ןיא -- .טכַארטעב .תמא תרותא סלא יז טָאה ,ןעוועג שדחמ
 םיקסופ יד טיפס הלבקח ילעב יד ןעניײז רָאנ עלעפ ענלעצנייא
 ילרעניא רהעמ ,ןעטסנרע רהעמ ךָאנ טָאה הלבק יד -- .קלוחמ
 -- .ןעבענעגוצ תווצמ יד ןייז םייקמ ןֹופ ןינע םעד הטרעוו ןעכ
 טוהט -- .טלעטייקרעפ םינוילעה תומלוע יד טימ סע טָאה יז
 -- .ןעטינשעגבא םייחה רוקמ ןופ ןעמ טרעװ הריבע ןַא ןעמ
 עגיטיונ יד ןהֶא ןעמ טביײלב ,טינ תוצמס ןייק ןעמ טוהט
 רהיא זנוא וצ ןענעק לָאז טײהטַאנ יד עכלעו ךרוד "תורוגצ
 "נוגעועב עשיטסימ עקניל יד רָאנ -- .ןייז ךישמפ הכרביעמש
 'עב וצ תוישעמה תווצמ יד טבערטשעג ןעבָאה ןעדיא ייב ןעג
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 רֶאנ םינ ןעליימ ערעייז טלעיצעג רעבָא ןעבַאה ייז -- .ןעמּפמעק

 -- .השמ תרות ןענעג ךיוא רָאנ ,םינבר יד ןופ הרות רעד ןעגג

 ןופ רעהעטשרַאפ יד ןעבָאה ןיונחַאװ ןעשיטסיפ רעייז ןיא

 יִעֹב ךיז םינואנ ןוא םיהחישמ סלא רַאנ טינ ןעגנונעוװעב עזעיד

 רָאנ טינ -- .רעטעגיבלַאה ןוא רעטעג סלָא ךיוא רָאנ ,טכארט

 ינערב קלָאּפ ןעשידיא םעד טלָאװעג יײז ןעבַאה ןעבעל יירפ ַא

 רעבירעד ןוא ,ןָאיגילער עיינ ַא ןוא הרות עייגנ א ריוא רַאנ ,ןעג

 .טפַארטשעג 'תרכ; טימ עטכישעג עטידיא יד ייז טָאה

 : 8 לעטיּפַאק

 םשה תדובע ןעגעו י"ראה ןופ הטיש רעד ןעשיווצ ןעלעלארַאּפ
 י"ראה ןופ הטיש יד -- .םש לעב ןופ הטיש רעד ןעשיווצ ןוא
 -- ..{ ע ר י ? ר ע פ טָאנ ןיא ךיז לָאז שנעמ רעד ,טגידערּפ
 ריז לָאז שנעמ רעד זַא ,טגידערּפ רעבָא םש לעב ןופ הטיש יד
 ינעטש ןעדיא םעד טסייה י"ראה רעד -- .טָאנ יא ןע ני פ עג
 יכעה יד םהיא ייב זיא ןענייוו -- .ןעסיגעב ךיז ןערהעדט טיט גיד
 םש לעב רעד טָאה ןענעגַאד -- .םשה תרובע ןיא הנרדמ עטפ
 יייטרוארעפ וצ ןענייו ןופ הדמס יד ,טינ רעטרעװ גונענ רָאג

 טָאנ ןענעיד וצ, זיא רענייז ןימרעט רעטסבעילעב רעד -- .ןעל
 ".החחמש ףיתמ
 -- .אטח םעד ראפ ארוט יד ויא ןילַא אטח םערד ןוכ רעגרע

 :4 לעטיפאק

 רע :ןטש השעמ רונ ןעצנַאנ ןיא רַאנ ארומ עזעיד זיא לָאמטפָא

 קירצ ַא ןייז ןעק ןעמ -- .ןעגנערב תובצע ןיא ןעטנעמ םעד ליוו

 ףיוא םהיא לָאז ןעמ ליװ טָאנ -- .ןענַאז םילהת ךרוד רָאנ וליפא

 סירבד רךרוד וליפא רךיוא לֵאמַש .:ןענעיד םינמוא יײלרעלא

 ןעמ ןעק ןעשנעמ םעד ןופ םירובד עלַא יד -- .ןעדער םילטב

 ןיא זיא ןעבעל ןיא סעלא -- .ןייז דהתיפ הניכש רעד טימ

 סעלַא ,המשנ זיא סעלַא -- .טליהעגניא ?לעטנאפ ןעזעירעטסימ

 רעביא ןענייו המשנ רעסיורג ןייא ןופ ןעלייט -- .השודק ןיא

 לָאמַא טמהענ שנעמ 6 -- .טיירפטשרעפ טלעװו רעצנטנ רעד

 "'רעפ בעילוצ ,טנימ רע יו םטיול ,רעטנוא העיסנ עטייו ַא

 םהיא טקיש רעבָא ן'תמא ןיא .ןעטפעשעג ענענגייא ענעדעיש

 ,לעטיירב א ,ןעסע ןייז טימ ,ןעטרָאד לָאז רע ,ןיהַא ההנשח יד

 .ןייו ןקתמ ,המשנ שרוש ןייז וצ טגנַאלעב טָאװ

 : 5 לעטיפַאק

 שנעמ רעד ףראדעב הארי עצנאנ ןַײז ןוא הנומא עצנאג ןייז

 םעד רע לאו ליסט םעד טָאטשנא -- .ןעבעגקעװַא טָאג רָאנ

 טָאג ןיא ןעביולג ןייז ןיא -- .ןעבענקעװַא המשנ ןייײז ןעצנַאג

 טינ רעבָא טגידערּפ רע -- .ןייז טינ התספיגּפ םוש ןייק לָאז
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 ןופ רוס םעד ןעסיו ףראד שנעמ רעד -- .ןעביולג רנילב ןייק

 לָאמנייס ןילא ךלמ םוצ טעװו רע ,תמא - .ךרבתי תודחא ןייז

 טָאװ ,ןעצַאלַאּפ ענהעש עלט יד רעבא רע לָאז -- .ןהענרעד טינ

 .ןהעורעד ,םהיא וצ ןערהיפ ןעפרַאדעג

 :6 לעט

 א גירניז יו -- .גיקייה גידנעטש ןיא ןעשנעמ ןופ קנטדעג רעד

 ןייז ןיילא םהיא ןיא ץלַא ךָאנ ןעמ ןעק ,ןייז טינ לאו קנאדעג

 ונוא טגנערב יורפ א ןופ טייקנהעש יד עו -- .ןענימעג ןוקת

 םעד טימ טייקנעש רהיא ריס ןעטרטרעב ,תורֹז תובעחמ ןצ

 רימ ןעלעו ,ןעניניארעפ טייקכילטענ רעד םימס ,יפויה רוקמ

 'נהעש רהיא טָאטשנָא -- .ןערעװו ?וצינ תורו תוכשהמ ןֹופ ןַאד

 "טָאג יד ןערעדנואטעכ ןאד דימ ןעלעװו ,ןערעדנואועב וצ טייק

 יעב ךָאֹד ןיא המט'ל אלש הקױצ -- .הקדצ ןופ הדס יד -- םייה

 העבעג טינ הקדצ ןייק ןעצנאג ןיא יו ,רעפס

 :7 לעטיּפָאק

 =-- .עטסערנ יד הונע ןופ הדס יד זיא תובוט תודמ עלַא יד ןופ
 ףךיוא -- .ןעמהענפיוא ךַאְו רעדעי רימ ןעפראדעב גיטלוגכיילג
 ןעמ -- .ןייז וינע ןא ?עסיבא ןעמ ףראדעב ארובה תדוכבע ןיא
 סָאװ ,תונוכ עניוזא ןייו ןוכמ וצ ןעסייר טינ ךיז ףראדעּב
 ןעמ ףראדעב ןינע ?עיפוצ -- .הגטה רעזנוא ןופ רעכעה ענייז
 -נײַא ליװ רע -- .ערה רצי השעמס זיא סָאד -- .ןייז יג ךיוא
 רע ,גיטכיונוא וצ ,ןיילק וצ זיא רע זַא ,ןעשנעט םעד ןעדער
 יד ףיוא עפש עכילטעג יד הלפתו הרֹות ןייז סימ ןעגעק 4

 .ןייז ךישסמ תומל

 :8 לעטיפאק

 ףיו טלעטש רע רעדייא ,דיא א -- .הלתת ןיֿפ טייקגיטכיװ יד
 רַאפ ןענװַאד םייב ןהעגוצפיוא ןייז טיירג רע ףרַאדעב ,ןענווַאר
 טיג ןעק םש לעב רעד -- .ךרבתי םשת ןיא תוקיבד םיורג
 ףיז רַאפ ןעטרָאד טאה רע ?ײװ ,שרדס תיב ַא ןיא ןהעגניירא
 רע טָאה -- ןעטרָאו ןיא סע -- .ןענימעג טנעקעג טינ ץאלּפ ןייק
 תוכסת עֶלַא יד לייװ ,ןעװענ טפאשננע עסיורג א -- טנַאזעג
 ראפרעד ,ןעבילבעג שרדסה תיב ןיא ןענייז םיללמתסט יד ןופ
 לעטיה ן'םיוא ייז ןעבָאה ,ןעװעג "הסעל אלש, ןעניײזו יײז סָאװ
 -עג טָאה רע סָאװ ,םענייא ףיֹוא -- .ןהעגפיורא טכעקנ עג טינ
 ,טגָאועג רע טָאה ,ןענרעל ןייז ןיא טפעימרעפ קרטסש ןעמַארט
 ןליפא רע טָאה ,ןענרע? ןייז ןיא טייקמפעיטרעפ םיורג ןוֿפ וא
 "ָאׁש סָאװ ,ןעדיא א ןופ טכַאל סָאװ רעד -- .ןעטעגרעפ טָאג ןיא
 ,רזוכא ןא ןוא ראנג א זיא ,ןענװַאד םייב ךיז טלעק
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 : 9 לעטיּפַאק

 סָאװ ,ןעשנעמ -- .םש לעב ןופ םזיטעננאמ רעכילנעורעּפ רעד

 יד -- .םורַא ןעבעל ןיא ,שאה דומע ןַא יװ ,נידנעטש ןעהעג

 תסיפת הבשחמ תיל; :הלבק רעשיריא רעד ןיא ןעלומרָאפ ייווצ

 רַאפ ןעדָאב ַא ןעפַאש "הינמ יונּפ רתא תיל; ןוא "ללכ היב

 ןיא גידנעטש ךיז לָאז ץרַאה ןייז ,רעקיטסימ עשידיא םעד

 םימ רעניײק ךַאנ זיא סע -- .ןעלּמַאצ שינעקנעב רעגיילאווג

 רעד רַאֿפ גונעת ןעסיורג ַאזוַא טימ ןוא קערש ןעסיורג טוט

 יו ,ןענַאטשעג ןעבעל ןוא ץנעטסיוקע ןופ עירעטסימ רעסיורנ

 .ןענַאטשעג רהיא רַאפ זיא םש לעב רעד

 : 10 לעטיּפַאק

 "עב ,ןעניפענ טָאג ליוװ סָאװ שנעמ א -- ,תוקבד ןופ ןינע רעד

 םורַא יוזַא רָאנ -- .ןערילרעפ ךיא םענעגייא ןייז ןופ ףרַאד

 -- .ןעכיירגרעד תוקיבד רע'תמא ןופ הגרדמ רעד וצ רימ ןענעק

 י"רעכ ןעמ ןעו -- .ףיורעד טגנערב םש ?עב רעד סָאװ ,לשמ רעד

 םוג רעהירפ יײז ןעמ טבייר ןעמאזוצ רעבליז ךעלקיטש טייל

 רַאנ ,טיילעגנעמאזוצ ןערעװ ייז ואװ ,רעצעלּפ יד ןיא בָא

 ס'םש לעב ןופ םולח רעד -- .טוג ןעטלַאה ריז יז ןענעק ןאד

 6 ןֹופ ךיז טָאה רע זַא ,ט'מולח'עג םהיא ךיז טָאה סע -- .ןהוז

 טרעדײלשעגבַארַא םוהת ןעפעיט א ןיא גרַאב ןעכיוהללעמיה

 יָאװעג ןעטַאשוצ ךעלקערב ןיא ןעניײז רענייב ענייז עֶלַא ןוא

 ינִא רעטַאפ ןייז םולח ןיא םהיא וצ ךיז טָאה םעדכַָאנ -- .ןער

 ביוא -- "!ןענעיד טָאג ןעמ ףרַאדעב יוזַא טא; :ןעטורעג

 ךיוא זַא ןמיס א זיא ,ןָאהט הריבע ןא ןעצימע טהעז שנעמ ט

 טָאה ןעמ -- ."טּפאכעג, טכיוניה רעזעיד ןיא זיא ןיילַא רע

 וייז ןקתמ ןהעז לֵאֹו רע ,ןעוועג זמרמ לעמיה ןופ טימרעד םהיא

 .םענייז םגַּפ םעד

 :11 לעטיּפָאק

 טָאה רע -- .םויקידצ ןופ רעדנירג רעד ןעװעג זיא םש לעב רעד

 ררע ןוא ?לעמיה ןופ ןעלסילש יד םיקידצ יד ןופ דנעה יד ןיא

 רער טָאה ןיילַא טכַאמ עסיורג רעבָא רָאנ טינ -- .ןעבעגעגרעביא

 -- .טיײקכילטרַאװטנארעפ עסיורג ךיוא ריז ףיוא טָאה רע ,קידצ

 -- .ןעבערטש תומילש ערעסערג וצ ךילרעהפיואנוא ףראדעב רע

 ,וליפא שנעמ רעטסַארּפ ַא יװ ףיֹוא ךיז טרהיפ קידצ רעד זעוו

 "יטרוארעפ טינ ןעשנעמ עגיטייז ןַאד ךיוא םהיא ןעפרַאדעב

 ןיא ם'הרש ביל 'ר -- .טָאנ יוזא טנעיד רע זא ,ףילגעמ -- .ןעכ

 טרניב רע יװ ,ןהעז לָאז רע ,ףיורעד רָאנ "דיגמ, םוצ ןערהַאפעג

 רעבַא טָאה םשילעב רעד -- .ענייז ןעקַאז יד טדניברעפ ןוא בָא

 ארומ טאה רע -- .טלהיפעגנרָאפ םויקידצ ןופ הליפנ יד רךיוא
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 עמיטניא ענייז ראפ -- .ןערעװ םינ תוטיש עלעיפ ענייק ןעל יאז ,ןעפַאשעב טָאה רע סָאװ הטיש רעיינ רעד ןופ ןַא ,טאהעג
 יסיורא טיוט ןייז רַאמ ןערהַאי עטצעל יד רע טגעלפ דניירפ
 -עהעב רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןעגעװ גרָאז עסיורג ןייז ןענַאו
 .ןעפַאשעג טָאה רע סָאװ ,גנוג

 : 19 לעטיּפַאק

 טגעלמ םש לעב רעד יװ ,ןפוא רעד ןוא םויטַארקַאסעד רעד
 פיומ ןיא קעביצ עקלופ א טימ -- .ןעטיײרּפשרעפ הרות ןייז
 רערעהוצ ענייז טימ עצנַאג ןעדנוטש ןעסַאג יד ןיא רע טגעלֿפ
 טידיסלת ענייז רַאֿפ רע טגעלפ תודועס "שלש םייב --- .ןעגנערברעפ
 לש אילמפמ, רעד רַאפ גָאטײב טָאה רע סָאװ ,הרות יד ןעגַאז
 טיוא ןעשנעט יד ןעכיילג ?וגלג ןעטייווצ ןיא -- .טנָאזעג "הלעמ
 ןיא ףיו ןעשיװצ ןעבָאה ייז סָאװ ,'םיטּפשמ, יד ךיז ןעשיווצ
 .טאהעג ?וגלנ ןעטשרע

 : 18 לעטיּפַאק

 ןעעדיא ענייו טָאה םש לעב רעד ןעכלעוװו ןיא ,םרָאֿפ יד ךיוא
 טיט ךיז טנעלפ רע -- .ןעװעג שיטַארקַאמעד זיא ,טקירדעגסיוא
 ןיז ןיא ףיוא -- .ןעצונעב ןערובמאלאק ןוא תוצלה ,םילשמ
 םוילאוריוידניא ןייז ףרַאש רעבָא ךיז סָאה םויטַארקַאמעד
 ףעלטרעװ ןוא םילשמ עלַא יד ףיוא טגעיל סע -- .טלהיפעג
 יז -- ,םײקכילנעזרעּפ רעסיורג ןייז ןופ ?לעּפמעטש רעד ענייז
 ,רָאטוח ןעשיפַאזאליפ ןוא תוחקפ רענייפ טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 : 14 לעטיּפַאק

 עניײז ןעשיוװצ טייברַא יד טלײטעגניַא םָאה םש לעב רעד
 זאלממ ןייז םלא רע טָאה דיגמ רעשטירישזעמ םעד -- ,םידימלת
 ןײיז טיִמ לָאז רע ,"תודלותה לעב, םעד -- .טמיטשעב ומוקמ
 תיפומ רעהַאנַאלַאּפ םעד -- .ןעפּפמעק םזידיסח םעד רַאֿפ רעדעפ
 -- .ןענעשרד ןצ םישרדמיתב יד ןיא ןעקישמורַא רע טגעלפ
 'ךררדה תוציםק} ךרוד רע טגעלפ ערעדנַא ןוא סעק'האל דוד 'ד
 ןוא "םיתמומג ןעטרָאד ןעלַאז ייז ,ןעקיש תומוקמ עטייוו ןיא
 ,ןעזייוו ןעמַאנ ןייז ןיא "םיסנ,

 רוב סעטּפניֿפ

 :1 לעטיּפַאק

 'אדַאּפ ןיא ןעדיא יד ןופ עגַאל עשימָאנַאקע ןוא עלאיצַאס יד
 ,ןעדיא א ףיוא ןערעװ סעכ ןיא יֹוג ַא לָאמַא טגעלפ -- .ןעיל
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 -- .ןענע'גרח'רעד ןוא געוו ןיא םהיא ףיוא ןערעיוו רע טגעלפ

 עכילטע -- .ו"סת רהָאי ןיא וװוַאלסַאז ןיא 'םדיתלילע, רעד

 ןעדיא ייווצ -- .ןעמוקעגמוא לובלב ןעועיד ךרור ןענייז ןעדיא

 יטיוט רעייז יז רעביא סָאה ןעמ רעדייא ,ט'דמש"עג ריז ןעבָאה

 ,טנאזעגוצ ייז ןעבָאה םיחלג יד -- .טרהיפעגסיוא גלייהטרוא

 תונברק יד ןעװ -- .ןעבעל סאד ןעקנעש רַאפרעד יז טעװ ןעמ זַא

 ייז ןעבַאה ,טרַאנעגבא ייז טָאה ןעמ זַא ,ןהעזעג רעבַא ןעבָאה

 ןענייז ןוא ט'דמש"'עג ךיז ןעבָאה ייז סָאװו ףיורעד טאהעג הטרח

 ףיוא "לארשי עמש; םעד טיס טלעװ רעד ןופ ןעגנַאנעגקעװַא

 .ןעּפיל ערעײז

 : 9 לעטיּפַאק

 ןושרנ 'ר -- .רעגינעוו םענייא טימ טרעוו אירבח ס'םשילעב םעד

 רהָאי סקעז -- .לארשיי/רא ןייק ןערהַאפעגקעװַא זיא רעוואטוק

 ןערהַאמעג רע ןזיא רעהכַאנ -- .ןורבה ןיא טניואװעג רע טָאה

 ניק עגַײו ןעבעגטיֹוא ןוא םירבח ענייז טימ ןהעז ךיז םייחַא

 רעדניק ענייו םיס ןעמַאזוצ ךיז רע טָאה םעדכַאנ דלַאב -- .רעד

 טָאה הלהק רע'מילשורי יד -- .לארטיזץרא ןייק טרהעקענקירוצ

 ,טלאװעג טָאה יז -- .רעטייו ןערהַאפ טזָאלעג טינ טצעי םהיא

 םש לעב םעד טימ ןושרג 'ר -- .םילשורי ןיא ןעניואוו לָאז רע

 בעיל ,רעהירפ יו רהעמ ךָאנ סנעטייוװרעד ןופ טצעי דיז ןעבָאה

 ןיא רעגָאװש ןייז ןופ ךַאז ןייק טָאװה םש לעב רעד -- .ןעגַארקענ

 .ןעטלַאהעב טינ ףעירב ענייז

 : 8 לעטיּפַאק

 ןיא ןעטרָאד םָאה -- .טַאהעג המשניתילע ןַא טָאה םש לעב רעד

 ןעװ) :טגערפענ םהיא רע טָאה -- .ןהעועג ן'חישמ לעמיה

 ןעו ,ןַאד ,טרעפסנעעג חישמ םהיא טָאה ףיורעד -- "? וטסמוק
 ירעפ לארעביא טעװ--םש לעב ןופ הרות יד--ענייז הרות יד

 תודוס עיינ עלעיפ ךָאנרעד םהיא טָאה ןעמ -- .ןערעוו טיירפש

 עגינייא םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעבעג ךדיז רע טָאה -- .ןעוועג הלנמ

 םהיא טָאה ןעמ -- .ןייז הלגמ רעגַאװש ןייז רַאפ ןעביולרע יײז זופ

 .ןעבעגעג טינ שינביולרע ןייק ףיורעד רעבָא

 :4 לעטיּפַאק

 םוצ רעצנַאס םייח 'ר ןֹוא 'הדוהיב עדונ, ןופ סָפַאְׁשרענגעג יד

 ןיא םינבר ןופ הפיסא ןַא ןעפורענ ןעבָאה ייז -- .םש לעב
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 לעב רעד -- .ןעמראװסצנירא םרה ןיא םש לעב םעד ,דארב
 ןייק םיציק ףלָאװ 'ר טקישעג רע טָאה ,טלהיפרעד סָאד םָאה םש
 הפיסא ןַא ףיוא -- .ןעכַאמ טשינ וצ ןַאלּפ רעייז לז רע ,דָארב
 -- .םש לעב םעד ןעפור טקישעג ןעמ טאה תוצרמה עב ר רעו ןופ
 ,םעד ןעגעװ ןיד רעד זיא יװ ,טגערפעג םהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד
 ייז טָאה ףיורעד -- .ןעגָאז אוביו היעי טטסענרעפ עניו ןעוו
 ײא ןַא ןעצנאגניא ןיא ןיד רעד ןא ,טרעפטנעעג םש לעב רעד
 יעיוו ,יײז -- .טינ יװ ייס לָאמנײק טסענרעפ רע -- .רענירעב
 ךיו הרשע הנומש לָאמַאכָאנ וליפא ןעֶלָאז יז ןעוו ,םינבר יד ,רעד
 וצ אוביו הלעי ןעפעגרעפ לָאמַא רעדעיװ ייז ןעלעוו ,ןעלעטש
 .ןענַאז

 : 8 לעטיפאק

 ןיא םש ?עב םוצ טּפַאשרעננעג רעד ןופ גנַאלקבָא רעכַאװש א
 ָאטירעט ם'מש לעב םעד םורא ךיֹוא ךיז רטפ טָאה ,דנטלסיוא
 ןעסיורג ןיפ םולפניש םעד רעטנוא -- .ןענופעג ץַאלּפ עיר
 טייצ ןופ זש לעב רעד ויא 'תרוחיב ערונ, ןופ טעטיראטיוא
 זָאהעג טפטמעקעכ ןעדָאב םענעגײא ןיײז ףיוא ףךיוא םייצ וצ
 ףיוא טָאה ןעינ סָאװ ,םרה םעד ןעגעװ סנעטוקָאד רעד -- ,ןער
 יװ ,געװ רעד -- .טגעלעגפירא האירטסוא ןיא םש ?ב3 םעד
 -טנעעג רענגעג ע;ײז ןופ םילוזלז יד ףיֹוא טָאה םש לעב רעד
 טלַאה רע ןוא ,ןעגעלניידא םרח ןיא םהיא ןעליוו יײז -- .טרעפ
 .גירנעטע עבעיל ןיא ןערהעלקרע ןייא ןיא יז ךיז

 : 6 כעטיּפַאק

 יאק ןטחנ 'ר ןוא רעשטיווהַארד קחצי 'ר ןֹופ םמטשרענגענ ירד
 ףיוא הנימס ןיא םָאװ ,ראלמ םעד ךרוד -- .םש לעב םוצ רעװַאט
 '+ טלעמוטוצ םש ;ע2 רעד םָאה ,ןעשנעמ ןופ תובשחס יד
 זיא סע זא ,ואטיירפ ףיוא טניימ קחצי 'ר -- .קנאדעג ס'קחצי
 יעמ ןיא -- .ןײרַא געװ ןיא ךיז םוָאל ןוא ,גאטשרעגאד טשרע
 ןעטרָאד טָאה ןוא ,טסואװרעד תועס ןייז ךיז רע טָאה שזובישז
 םע לעב ןוא םהיא ןעטיווצ ןַאד זיא -- .ןעטלטה תכש םוומעג
 יעב לָאמנייא טָאה רעטטיוהארד קהצי 'ר -- .ןערָאװעג םולש
 טינ םש לעב םעד ןעֶלַָאזו יז ,לעמיה ןיא םיכאלמ יד ןערָאװש
 המשנ ם'םש ?עב םעד לָאמניא ןיא גָאטיײיב תנש --- .ענלַאט
 רענעברָאטשעג ןײז ןעטרַָאד םהיא טָאה -- .?עמיה ןיא ףיױרַא
 ןיוׁש לָאז רע ,ןעדערוצ ןעכיוהעגנָא רעװַאסאק ןמחנ 'ר דניירפ
 ףיוא טיוט ףוג ןײז ןעזַאל ןוא ןעביילב גידנעטש ףיוא ןעטראד
 -- .טמיטשעגנייא טינ רעיש ףיורעד ןיוש טָאה רע -- .דרע רעד
 "םיוא ףָאלש ןופ יורפ ןייז םהיא טָאה טנעטַאמ םעד ןיא םקנוּפ
 ,טסעװעג
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 םונבווצרעפ-טלַאהנוא בוט"םשילעב לארשי 'ר

 : ךוב סעטסקעז

 :1 לעטיּפַאק

 ןַאמ א -- ."םייחה רוא; ןופ טייקכילנעזרעּפ עכילרעדנואוו יד

 "יולג ןייז -- .המשנ ןייז ןיא ליטס ןעטיירב ןוא םענהעש ןופ

 רע ןא ,טביולגעג טָאה רע -- .טפַאהלעבַאפ ןזיא ךיז ןיא ןעב

 ןערעי תוללק טימ רע טליש םירפפ ענייז ןיא -- .חישמ זיא

 -- .רע יװ ,גנוניימ רעדנא ןַא ןעבָאה ןעגַאװ םעוו סָאװ ,םענייא

 טימ קסוּפ ןעדעי ןעגעװו טדער רעכלעוו ,"םידנמ ירּפי/ רעד

 טפָא רהעז םהיא רעבָא טקַאה ,הענכה ןוא טקעּפסער ןעטסערג םעד

 .בִא טלַאק ןוא ץרוק רָאג

 : 0 לעטיּפַאּפ

 םעד טימ ןהעז ךיו ,לארשי ץרא ןייק טרהָאפ םש לעב רעד

 יד תוחכ עטנינייארעפ טימ עדייב ןעלַאז ייז ,"םייחה רוא,

 םעד ןעמ טָאה ?עמיה ןופ -- .ןעגנערב דלַאװעג טימ הלואנ

 ךיז טָאה רע -- .ןערהַאפ טינ לָאז רע ,ןעוװעג זמרמ םש לעב

 רעבָא רע זיא לארשי ץרא ןייק -- .טכַאמעג גידנעסיוו טינ רעבָא

 קסירוצ רעגידעבעל ַא םיוק זיא רע -- .ןערהַאפרעפ טינ עקַאט

 .ןעמוקעו םייחא

 : 8 לעטיּפַאּפ

 יד -- .קנַארפ בקעי ןוא יבצ יתבש -- .גנוגעוועכיקנַארפ יד

 ןִא ביֹוהְנֶא ןופ ןיוש זיא גנוגעוועב קנַארפ רעד ןופ ץנעדנעט

 ןעטסיקנארפ יד -- .ןערהיפ דמש וצ קלאפ עשידיא סָאד ,ןעוועג

 1757 ןיא -- .טבעלעג ץומש ןעלעוסקעס ןעכילקערש א ןיא ןעבָאה

 יקסווַאנמעד -- .טָאהעג ןעדיא יד טימ חוכו א יײז ןעבָאה

 ַא ןיא -- .ןענערברעפ וצ דומלת םעד טלייהטרוארעפ טָאה

 טימ -- .ןעברַאטשעג יקסװוַאבמעד זיא םורא טייצ לעקיטש

 ינעטשלָאפ רעיײז ןעמסיקנַארפ יד ןעבָאה רעטעּפש רהָאי ייווצ

 .טַאהעג הלּפמ עניד

 : 4 לעטיּפַאק

 םעד ןהעטשרעפ וצ םש לעב ןופ שוח רעשינַאלַאכיסּפ רעד

 ןעטייקכילנעזרעּפ עשירָאטסיה עסיורג ןופ רעטקַארַאכ ןע'תמא

 בקעי ןוא יבצ יתבש ןעגעװ גנוניימ ןייז --- .ןעגנוניישרע ןוא

 לֵאז רע םש לעב םעד ןעטעבענ טָאה יבצ יתבש -- .קנַארפ

 -- .טמיטשעגוצ םש לעב רעד טָאה ךילדנע -- ,ןייז ןקתמ םהיא
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 סונבווצרעפ-טלַאהנוא בוטיטש-לעב לארשי 'ר

 רשקמ צ"ש ןופ המשנ רעד טימ המשנ ןייז ןעביוהעגנַא טאה רע

 -- .ןערהיפרעפ םש לעב םעד טבורּפעג רעטצעל רעד טָאה -- .ןייז

 'עגעג ףיז ןופ םיוטש ןעקראטש ש םש לעב רעד םהיא טָאה

 .ןעניולמרעפ תיתחת לואש ןיא ןופרעד זיא רענעי ןכא ,ןעכ

 : 9 לעטיּפאק

 עבילקערש טיוט ן'ראֿפ טָאה רע -- .םש לעב ןופ טיוט רעד

 רע וא ,תומה ךאלמ םוצ םגָאועג טָאה רע -- .ןעטילעג םירוסי

 יבא ,לחומ ןעבעל ןצ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,העש ייווצ יד םהיא זיא

 םִאֹו ,תומשנ יד ןעוו -- .ןערעטַאמ וצ ןערעהפיוא םהיא לָאז רע

 לעב רעד וַא ,ןערָאװעג רהַאװעג ןענייז ןוקית ןיא ךיז ןעגיטיונ

 לעב םוצ ןַאהטענ זָאל א ךיו ייז ןעבָאה ,דלַאב טברַאטש םש

 ןופ רע טָאה המשנ ןייא -- .ןעבענ ןוקית ַא יײז לָאז רע ,םש

 .טגָאיעגסיורַא בוטש

 : 0 לעטיּפַאּפ

 שנעמט רעגירעבעל א יװ םש לעב רעד טָאה טיוט ןייז ךַאנ ךיוא

 ןעכוועב ןיוה ןייז לָאמטּפָא טנעלפ רע -- .טרהיפענפיוא ריז

 ךיוא ךיז טנעלפ רע -- .ןעגנערברעפ תיב ינב יד טימ וו

 ,עניֹוַא ןצ ןליפא -- .ןעזוייועב רעננעהנא ענייז וצ לָאמטּפָא
 / "בר, רעד ןעו -- .םנעקעג טינ ןעבעל םייב םהיא ןעבָאה סָאװ

 רעד םהיא וצ ןיא ,גנוטסעפ רענרוברעטעּפ ןיא ןעסעועג ויא

 .ןעמוקעג ריגמ םער םימ ןעמַאזצ םׂש לעב
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 ױ"טפיה שיינ יירד

 רעצעז .צ .ש ןופ

 סט 5 סח טי = טיפ פה ל 06 56 טי 63 = סא = ה לה יה סה ץ טאחסָש
 א = וע 4 6 א וי / | 3 / טשש* 8 { אצ} 8 ית ןופ 'צ עיסנ י"ד

 ןופ ןעגנוקרעמעב ןוא ןעננורעלקרע ,;נוטיילנייא ןַא טימ א = 0 5

 ןופ (6 ןלוממאטס ןוא (ב ןלארטשייקרא ןייק געו ןפיוא (א
 גע ןעווא (ו ;אורבסט ןיא (ה ר ןיא (ד ;תפיח ןייק לובמאטפ
 .זולואגל דוכעשמ (ה ;רעדנואוו רעביא רעדנואוו (ז ; םויחַא

 טכווא וויא לארשיויץקרא ןייק ױעוואלס אב ןבהנ וּבר ןופ חעיסנ וד
 רשד ןיא ךיז ןענופעג סָאװ ,ןעגנובוורשַאב 2 טזוור עטסכוילרעדנואוו יד ןופ
 טרער ךֹוב םוצ גנוטוילנוא רעד ןוא .רוומארעטיל רעשידיא רעטלַא
 ףטנורשהגתרוסמ רעד ןעגעוו ןגומו לרעהרַאפ רעד ןענעוו רעצעז .צ .ׁש
 -ץרא וצ טלשוו רעשודיטה רעטלא רעד ןוא טשרעהעג טָאה סָאװ .עביל
 טאה לא !רשו"ץרא ןרפ גנובולרעהראפ טגיזאד יד יוו ,םעד ןעגעוו ; לארשו
 .ןעגָארקעג ןוסוה ןעטסערג רחוא רעוואלסארב ןמחנ ובר ויב

 ט1.20 -- רוב ןֹופ ןיירּפ

 םימהרה תד מ
 ,שרדמ ,דומלת ןטיול קיטע רעשידיא רעביא ןעטנעמגַארפ

 ם"במר ןוא רחוז

 :ףךוב ןופ טלַאהנו

 תדפ -- גנטייטבא עטייווצ ;  חריצי לב --- גנולייטבא עטשרע
 .הקױצ -- גנולייטבא עטירד ; םימחרה

 ןהעציורד עדנעגלָאפ יד ךיו ןעניפעג "הקדצ , גנולווטבא רעד ןיא
 : ךעלטיּפָאק

 ראדַאב ןעט ווזַא יו ןפוא רעד (ב ; הקדצ ןעבעג וצ בויח רעד (א
 ה ן"תוטמ לֹוצת הקדצ, (ד ;הקדצ ןופ רכש רעד (ג ;הקדצ ןעבעג
 הקדצ ןעבעג וצ בוווהמ ןענוייז עלַא (ו ;ןעגרַאק טינ הקדצ ףיוא רַאט
 וצ ןעגַאז סָאװ יד (ה :ןעבעג םענעי ןעכאמ ןוא ןעבעג ןיילַא (ז
 ןןויא וצ תקדע (3 ;"ול םינתונ די טשופח לכ, (ט ;םווקמ טונ ןענײז
 ןש ףויה רעד (ף"ו + וקרצ עעיטקעלאק (ב"ו ;האפו החכש ,טקל (א"ו
 .הקדצ ןעמעג

 ןעהויל --- גנולייטבא עטמניפ ; םידפח תולימג --- גנולייטבא עטריפ

 ,ךייר ןוא םידִא --- גנולייטבא !טסקעז } ןעהיילטנא ןוא

 יד



 ןויז םומ רָאנ טונ סיוא ךיז טנעכויצ "םימחרה תדמ , ךוב סָאד
 רעטפַאהרעטסוימ טימ ךיוא רָאנ ,טלַאהנוא ןעטנַאסערעטנוא גודריווקרעמ
 רעדנעהיצנָא ןוא רענהעש ַא ןיא ןעבירשעג זוא ןוא ליטס ןוא םרָאּפ
 ,טלעטשעגנעמאווצ זיא ךוב סָאד עכלעוו ןופ ,ןעלטיּפַאק עלַא יד .ךַארּפש
 עכילרעדנואוו עלופ םומ .לרעּפ עטסנהעש וד טםומ טריטנעמַאנרָא ןענווז
 ענהעש עכילרעדנואוו עליפ טימ ,ןעמזירָאּפא ןוא ןעקנַאדעג ,םירמאמ
 ,דומלת -- רוטַארעטיל רעטלַא רעזנוא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ךַאלהשעמ
 ןיא ןערעוו סָאװ ,םינינע וד טומ גנאהנעמַאזוצ ןוא -- רהוו ןוא שרדמ
 תולימג ,הקדצ ןופ םיניֵנע ֹוד טומ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,טלעדנַאהַאב ךוב
 .תונמחר ןוא םידכח

 ןעניפענ ךיז ףרַאדַאב סָאװ ,ךוב ַא ןיא "םימחרה תדמה ךֹוב סָאד
 .זיוה ןעשידיא ןעדעי ןיא

 99,00 --- ךוכ ןֹופ זיירּפ

 וע רוני פ
 עשידיא עניטכיוו ןעגעוו ןעננולדנַאהבָא ערעסערנ ,ןעייסע ךוב ַא

 ןעטייקכילנעזרעּפ עשידיא עסיורג ןעגעוו ,ןערוניפ

 רעצעז .צ .ש ןופ דליב ַא טימ

 :ךוב ןופ טלַאהנוא

 רעד (ב ;(קילַאוב ןטחנ םייח ןעגעװ) טייקסיורג ןוא תונואג (א
 השודק ןוא תוריזנ (ג ;(ןיניירב ןבואר ןעגעוו) ןעביולג ןופ םטיר
 קחצי .רד ןעגעוו) תוטשּפ ןופ ןה רעד (ד ;(רענערב םייח ףסוי ןעגעוו
 ;(ליװגנַאז לארשי ןעגעװ) ףמַאק רעשיגארט (ה ;(שטיוורוה קיזויא
 ארטסעאמ רעסיורג רעד (ז ;(ןוסעיל .א ןעגעוו) תורוד ןופ השורי יד (ו
 רַאסעפַארּפ ןעגעװ) עקסַאמ א רעטנוא (ה ;(וודראנ טקַאמ .רד ןעגעזו)
 עגעװ) גנוטכיד עשיסַאלק ןוא גנוטכוד סקלָאפ (ט ; (רעלהַאק ןַאמפיוק
 .(דלעפנעזָאר סירָאז

 99.00 --- ךוב ןופ זיירּפ

 ; סערדַא

 5. 4 5812, 175 253 םצסה4שּבצ, 266 {סע! 64ש

 קרעוו סָאד ןעגירק ךיוא רחיא טנעק סערדַא םענעבעגעגנָא םעד ףיוא
 -ךעּפס .רעצעז .צ .ש ןופ ,"םוטנעטסירק ןופ גנוהעטשטנע רעד וצ ,
 עגיוָאד סָאד .ראלָאד ויווצ -- טיוצ רעטמיטשַאב ַא רַאפ זוורּפ רעלעוצ
 .ןערַאלּפמעוקע להָאצ עטצינגערגַאב רהעז ַא ןיא טציא ךיז טנופעג קרעוװ

 :ךוב ןופ טלַאהניא

 ןיא םוטנעטסיוק סָאד (ג ;דָאטעמ רעד (ב ;םעלבָארּפ סָאד (א
 ןיא םוטנעטסירק סָאד (ד ;קיטסומ רעשידיא רעד טומ גנַאהנעמַאזוצ
 טייצ רעד ןיא קלָאפ ןעשידיא םייב עעדיא חושמ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ
 .עזעטאפיה ןיימ (ו ;זילַאנַא רעשירָאטסיה (ה ;'נש תיב ןברוח רַאפ ןופ


